
Uit een bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat u zich op [datum] bezig hield met het 
verhandelen van [keuze: hard / soft] drugs in de openbare ruimte van de gemeente <naam 
gemeente>. Hierdoor heeft u artikel 2:74 van de Algemene Plaatselijke Verordening <gemeente> 
(verder APV) overtreden. Ik leg u een last onder dwangsom op, om herhaling van deze overtreding te 
voorkomen.  
 
Constatering 
Uit de bestuurlijke rapportage van de politie volgt dat u zich op [datum] omstreeks [tijd], op [locatie] 
te <naam geemente> bevond. De politie heeft u op [locatie] staande gehouden en geconstateerd dat 
u middelen als genoemd in lijst I en II behorende bij de Opiumwet bij zich had. In totaal is er 
[constatering] aangetroffen. De politie heeft geconstateerd dat de hoeveelheid drugs een 
handelshoeveelheid is. Daarnaast heeft de politie geconstateerd dat u [overige constateringen] bij u 
droeg. Verder heeft de politie vastgesteld dat u zich bezig hield met het verhandelen van harddrugs en 
dat deze handel onder meer plaats vond in de openbare ruimte van de gemeente <naam gemeente>. 
 
Wettelijk kader 
Artikel 2:74 bepaalt het volgende: 
“Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te 
houden met het kennelijke doel om al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in artikelen 2 of 3 
van de Opiumwet of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij 
behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.” 
 
Overtreding 
Omdat u zich op voornoemde datum op een openbare plaats heeft opgehouden met het kennelijke 
doel om al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of 
daarop gelijkende waar af te leveren of aan te bieden, heeft u gehandeld in strijd met artikel 2:74 van 
de APV. 
 
In artikel 2 en artikel 3 van de Opiumwet staat dat het verboden is een middel als bedoeld in 
de bij de Opiumwet behorende lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs) binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te 
verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. 
 
Zienswijze 
Bij brief van [invullen datum voornemen] bent u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze omtrent het 
voorgenomen besluit kenbaar te maken. Van deze gelegenheid heeft u wel/geen gebruik gemaakt.  
 
[behandeling eventuele ingediende zienswijzen] 
 
Belangenafweging 
Gelet op het algemeen belang dat is gediend met de handhaving zal, in geval van een overtreding van 
een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd is met bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag het bestuur weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen, indien 
concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in 
verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situaties behoort te 
worden afgezien.  
 
Artikel 2:74 APV is opgenomen om drugshandel binnen de gemeente <naam gemeente> terug te 
dringen en druggerelateerde overlast op straat dan wel op een voor publiek toegankelijke plaats of in 
een voor publiek toegankelijk gebouw tegen te gaan. Drugshandel veroorzaakt groot maatschappelijk 
leed. Ik ben voornemens om een last onder dwangsom op te leggen om herhaling van strafbare feiten 
en openbare orde- en veiligheidsverstoringen te voorkomen. Daarom zijn er ten aanzien van een 
overtreding van deze bepaling geen legalisatiemogelijkheden opgenomen.  
 
Er zijn mij voorts geen bijzondere feiten en omstandigheden bekend op grond waarvan ik zou moeten 
afzien van het opleggen van een last onder dwangsom.  
 
Gelet hierop ben ik van plan om gebruik te maken van de bevoegdheid die artikel 2:74 APV biedt om 
u een last onder dwangsom op te leggen om herhaling van de overtreding te voorkomen. 
 
Last onder dwangsom 
Gelet op het vorenstaande en artikel 125 van de gemeentewet in samenhang met afdeling 5.3.2. van 
de algemene wet bestuursrecht wordt u gelast om niet binnen de gemeente <naam gemeente> zich 
op een openbare plaats op te houden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 
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en/of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te 
bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 
 
Indien u niet aan de last voldoet en er wederom een overtreding van artikel 2:74 van de APV 
plaatsvindt, zal van rechtswege een dwangsom worden verbeurd van € 2.500,00 (vijfentwintighonderd 
euro) per elke geconstateerde overtreding van artikel 2:74 van de APV, met een maximum van  
€ 10.000,00 (tienduizend euro). Dit bedrag wordt geacht in redelijke verhouding te  staan tot de 
zwaarte van de geschonden norm en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. 
 
Gezien het feit dat de dwangsom wordt opgelegd om herhaling van de overtreding te voorkomen en u 
geen tijd nodig heeft om hiervoor zorg te kunnen dragen, wordt u geen termijn gegeven waarbinnen u 
de last kunt uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.  
 
Ter verduidelijking wil ik u er op wijzen dat er op dit moment nog geen dwangsom wordt verbeurd. Pas 
op het moment dat opnieuw door de politie wordt geconstateerd dat er een overtreding van artikel 
2:74 van de APV heeft plaats gevonden, zal van rechtswege een dwangsom worden verbeurd. 
 
Het doel van de last onder dwangsom is het voorkomen van aantasting van de openbare orde, het 
beteugelen van overlast en het bevorderen van de veiligheid van de openbare weg. De straathandel in 
drugs of daarop gelijkende waar brengt voornoemde uitgangspunten in het gedrang en draagt bij aan 
gevoelens van onveiligheid bij de burgers. Het belang dat wordt geschonden door overtreding van het 
wettelijk voorschrift ken ik zwaar gewicht toe. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten 
doel de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Om dit doel te bereiken 
kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan 
verwachten bij het niet naleven van deze regels. Gezien het grote financiële gewin in het circuit van de 
drugshandel zal dit moeten meewegen in de vaststelling van de hoogte van de dwangsom. Met in 
achtneming van het voorgaande stel ik vast dat het bedrag van € 2.500,00 in redelijk verhouding staat 
tot de geschonden norm en daarnaast het effect zal sorteren dat bij de last onder dwangsom wordt 
beoogd. 
 
Bezwaar maken 
U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met 
mijn besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint 
op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt 
u dat ik uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kan nemen. U richt uw bezwaarschrift aan de 
burgemeester van <naam gemeente>, Postbus ….., <postcode> <plaats>. 
Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:  
 - uw naam en adres;  
 - de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;  
 - uw handtekening(en);  
 - een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld  
   het dossiernummer vermelden of een kopie van de brief meesturen);  
 - de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.  
 
Daarnaast wil ik graag de volgende gegevens van u ontvangen: 
 - uw telefoonnummer;  
 - uw e-mailadres.  
Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.  
 
Uitsluitend voor natuurlijke personen is het ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te 
dienen. Dat kan alleen via <website>. U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U 
komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente <naam gemeente>. U moet bij het 
indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u 
ook op www.<gemeente> 
 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. 
 
Vragen 
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Als u nog vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de behandelend juridisch 
medewerker van het team ……….., @MEDEWERKER_NAAM@. Op werkdagen telefonisch 
bereikbaar op nummer ………….. 
 
@MDU_BRIEFVOET_BURGEMEESTER@ 
 


