
Onderwerp Overtreding Hoogte dwangsom in euro's Modaliteit Maximum in euro's Begunstigingstermijn

Afvalcontainer (ondergrondse) container voor het inzamelen van 

huishoudelijk afval

€ 5.000,-- per object ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Antenne Schotelantenne € 1.000 per object ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Antenne Antenne-installatie voor mobiele communicatie € 12.000,-- per object ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Antenne Antenne-installatie, inclusief opstelpunt C-2000-

infrastructuur

€ 15.000,-- per object ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Dak Dakkappel, dakraam,daklicht, of andere eenvoudige € 2.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Bijlage 6a - Dwangsomtabel 2016

1. Bouwen zonder vergunning, inclusief Monumenten 
Categorie bouwen zonder vergunning, eenvoudig

Dak Dakkappel, dakraam,daklicht, of andere eenvoudige 

daglichtvoorziening

€ 2.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Dak Lichtstraat € 2.500,-- per 10 m²  ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Dak Dakopbouw € 2.000,--, per 10 m²  ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Dak Dakterras € 1.500,-- per 10 m²  ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Erfafscheiding Erfafscheiding, hout, gaas  € 1.500,-- per 10 strekkende meter ineens Afhankelijk van lengte 8 weken

Erfafscheiding Erfafscheiding of keerwand, beton, steen, metaal of 

gemetseld

€ 2.000,-- per 10 strekkende meter ineens Afhankelijk van lengte 8 weken

Gevel Zonwering, rolhek of rolluik  € 1.500 per object ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Gevel Wijziging kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel  € 1.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Lichtmast Lichtmast € 1.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Tuininrichting Sport- of speeltoestel voor particulier gebruik  € 2.000,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Tuininrichting Zwembad € 2.500,-- per 10 m²  ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Tuininrichting Vijver € 1.000,-- per 10 m²  ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Tuininrichting Jacuzzi of whirlpool  € 1.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Tuininrichting Pergola € 250,-- per 10 strekkende meter ineens Afhankelijk van lengte 8 weken

Vlaggenmast Vlaggenmast € 500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 wekenVlaggenmast Vlaggenmast € 500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Zonnepanelen Zonnepaneel inclusief installaties/collectoren  € 1.500,-- per object  ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Aanbouw Het bouwen of wijzigen van een aanbouw bij een 

particuliere of bedrijfswoning tot 50 m²

€ 20.000,-- per object Ineens € 20.000,-- 8 weken

Aanbouw Het bouwen of wijzigen van een aanbouw bij een 

particuliere of bedrijfswoning  50 m² of meer.

€ 30.000,-- per object Ineens € 30.000,--  8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

of overkapping (particulier) tot 50 m² 

€ 15.000,-- per object Ineens € 15.000,-- 8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

of overkapping (particulier) 50 m² of meer

€ 20.000,-- per object Ineens € 20.000,--  8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

of overkapping (bedrijfsmatig) tot 50 m²

€ 20.000,-- per object Ineens  € 20.000,--  8 weken

Voor zover niet vergunningsvrij. Ook van toepassing als wordt gebouwd in strijd met de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan. 

Categorie Bouwen zonder vergunning, gemiddeld

of overkapping (bedrijfsmatig) tot 50 m²

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

of overkapping (bedrijfsmatig) 50 m²-100 m²

€ 25.000,-- per object Ineens € 25.000,--  8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

of overkapping (bedrijfsmatig) 100 m² -200 m²

€ 30.000,-- per object Ineens € 30.000,--  8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

(bedrijfsmatig) 200 m² -300 m²

€ 35.000,-- per object Ineens  € 35.000,--  8 weken

Bijgebouw Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw 

(bedrijfsmatig) 300 m² of meer

€ 40.000,-- per object Ineens € 40.000,--  8 weken

Bijgebouw Het plaatsen van een zeecontainer  € 5.000,-- per object  Ineens € 5.000,--  8 weken



Bouwwerk, geen 

gebouw zijnde

Het bouwen van een schuilhut voor hobbymatig vee € 5.000,-- per object  Ineens € 5.000,--  8 weken 

Woning Oprichting van een woning tot 250 m²  € 20.000,-- Per week  € 200.000,--  8 weken

Woning Oprichting van een woning 250 t/m 500 m²  € 25.000,--  Per week  € 250.000,--  8 weken

Woning Oprichting van een woning groter dan 500 m²  € 30.000,--  Per week  € 300.000,--  8 weken

Wooncomplex Oprichting van een woongebouw/complex tot 1000 m² € 50.000,--  Per week  € 500.000,--  8 weken

Wooncomplex Oprichting van een woongebouw/complex meer dan 

1000 m²

€ 75.000,--  Per week  € 750.000,--  8 weken

Hoofdgebouw Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw tot 250 € 30.000,--  Per week  € 300.000,--  8 weken

Categorie Bouwen zonder vergunning, zwaar

De hoogte van de dwangsom is mede afhankelijk van de gemiddelde oppervlakte. Bijgebouwen bij bedrijven zijn bijvoorbeeld over het algemeen groter dan bij een particulier. Ook hebben bedrijven een winstoogmerk. Ook het maximum 

bedrag is daarom hoger;

Hoofdgebouw Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw tot 250 

m²

€ 30.000,--  Per week  € 300.000,--  8 weken

Hoofdgebouw Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw 250 m² 

tot 500 m²

€ 35.000,--  Per week  € 350.000,--  8 weken

Hoofdgebouw Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw 500 m² 

of meer

€ 40.000,-- Per week  € 400.000,--  8 weken

Bouwwerk, geen 

gebouw zijnde

Oprichting van een windmolen ten behoeve van 

bedrijfsmatige stroomopwekking door nutsbedrijven

€ 30.000,-- Per week  € 300.000,-- 8 weken

Monument  Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, 

herstellen van een (Rijks)monument  (kleine 

overtreding)

€ 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Monument Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, 

herstellen van een (Rijks)monument (gemiddelde 

overtreding)

€ 20.000,--  Ineens € 20.000,--  8 weken

Categorie (Rijks) Monumenten

overtreding)

Monument Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, 

herstellen van een (Rijks)monument (zware 

overtreding)

€ 30,000--  Ineens € 30.000,--  8 weken

Monument Herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 

(Rijk)smonument op ontsierende of gevaarlijk wijze

€ 6.000,--  Per week   € 60.000,--  8 weken

Slopen Het slopen van een bouwwerk in een (Rijks)monument Minimaal € 10.000,--  Ineens Afhankelijk van de ernst van de 

situatie 

Geen (voorkomen van herhaling)

Agrarisch Agrarisch, fruit- en sierteelt, boomkwekerij  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Agrarisch Agrarisch, glastuinbouw  € 2.500,-  Per week  € 25.000,--  8 weken

Agrarisch Agrarisch, landbouw, akker en volle grond € 2.000,--   Per week  € 20.000,--   8 weken

2. Planologisch strijdig gebruik en aanlegwerkzaamheden
Categorie planologisch strijdig gebruik, bedrijfsmatig

Agrarisch Agrarisch, landbouw, akker en volle grond € 2.000,--   Per week  € 20.000,--   8 weken

Agrarisch Agrarisch, Loon- of hulpbedrijf of grondverzet € 1.500,--  Per week  € 15.000,--  8 weken

Agrarisch Agrarisch, pluimvee  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Agrarisch Agrarisch, Rundvee, Varken  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Agrarisch Agrarisch, verkoop streekproducten  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Agrarisch Paardenfokkerij,- Pension, met manege  € 3.500,--  Per week  € 35.000,--  8 weken

Agrarisch Paardenfokkerij, -Pension, zonder manege    € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Detail- en groothandel Detailhandel, kleinschalig (tot 1.500 m² 

brutovloeroppervlak)

€ 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Detail- en groothandel Detailhandel, grootschalig (meer dan 1.500 m² bruto-

vloeroppervlak)

€ 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Detail- en groothandel Groothandel, reguliere goederen  € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Detail- en groothandel Groothandel, volumineuze goederen  € 3.500,--  Per week  € 35.000,--  8 weken



Horeca Café, theetuin, snackbar, (sport)kantine  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Horeca Restaurant, pension € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Horeca Hotel € 4.000,--  Per week  € 35.000,--  8 weken

Industrie Afvalverwerking € 15.000,--  Per week  € 150.000,--  8 weken

Industrie Metaalverwerking (grootschalig) € 5.000,--  Per week  € 50.000,--  8 weken

Industrie Houtbewerking, palletbedrijf  € 5.000,--  Per week  € 50.000,--  8 weken

Industrie Productie- en verpakkingsbedrijven in (petro) chemisch, 

gevaarlijke stoffen

€ 20.000,--  Per week  € 200.000,--  8 weken

Industrie Productie-en verpakkingsbedrijven in niet-

(petro)chemisch, ongevaarlijke stoffen

€ 10.000,--  Per week  € 100.000,--  8 weken

Kantoor Kantoor, 1 tot 10 personen  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Kantoor Kantoor, 10 tot 20 personen  € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Kantoor Kantoor, 20 of meer personen  € 4.000,--  Per week  € 40.000,--  8 weken

Logistiek  Koeriersbedrijf tot 5 voertuigen  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Logistiek Koeriersbedrijf 5 of meer voertuigen  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Logistiek Taxi, personenvervoer tot 5 voertuigen  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 wekenLogistiek Taxi, personenvervoer tot 5 voertuigen  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Logistiek Taxi, personenvervoer 5 of meer voertuigen  € 3.000,--  Per week  € 30.000,-  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen tot 

10 voertuigen

€ 10.000,--  Per week  € 100.000,--  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen 10 

tot 20 voertuigen

€ 12.500,--  Per week  € 125.000,--  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen 20 

voertuigen of meer

€ 15.000,--  Per week  € 150.000,--  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen, 

tot 10 voertuigen

€ 5.000,--  Per week  € 50.000,--  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen, 

10 tot 20 voertuigen

€ 7.500,--  Per week  € 75.000,--  8 weken

Logistiek Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen 

20 of meer voertuigen

€ 10.000,--  Per week  € 100.000,--  8 weken

Maatschappelijk Buurthuis € 1.000,--  Per week  € 15.000,--  8 weken

Maatschappelijk Dansschool, Discotheek, theater  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 wekenMaatschappelijk Dansschool, Discotheek, theater  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Maatschappelijk Congrescentrum, zalencentrum  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Overig Dierenpension, dierenkennel, dierentrimmerij  € 2.000,--  Per week  € 20.000,--  8 weken

Overig Kapsalon, nagelstudio, schoonheidspecialist  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Recreatie Camping € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Recreatie minicamping/bed & breakfast  € 1.500,--  Per week  € 15.000,--  8 weken

Thuis Aan huis gebonden beroep  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Thuis Bedrijfsmatige activiteiten aan huis  € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken

Thuis Webwinkel zonder afhaal op locatie  € 2.500,--  Per week  € 25.000,--  8 weken

Thuis Webwinkel met afhaal op locatie  € 3.000,--  Per week  € 30.000,--  8 weken  

Bewoning Bedrijfsmatige huisvesting of logies van 

arbeidsmigranten (0 tot 10 personen)

€ 200 – per slaapplaats Per week  € 2.000,-- p.s  8 weken

Bewoning Bedrijfsmatig huisvesting of logies van € 250,-- per slaapplaats Per week  € 2.500,-- p.s.  8 weken

Categorie planologisch strijdig gebruik, bewoning

Bewoning Bedrijfsmatig huisvesting of logies van 

arbeidsmigranten (10 tot 20 personen)

€ 250,-- per slaapplaats Per week  € 2.500,-- p.s.  8 weken

Bewoning Bedrijfsmatige huisvesting of logies van 

arbeidsmigranten 20 of meer personen

€ 300,-- per slaapplaats Per week  € 3.000,- p.s  8 weken

Bewoning Bedrijfsmatige kamergewijze verhuur aan derden € 1.500 per kamer  Per week  € 15.000,- per kamer 8 weken

Bewoning Bewoning door particulieren van een (agrarische) 

bedrijfswoning of bedrijfsgebouw

€ 1.250,-- per object  Per week  € 12.500,-- per object 8 weken

Bewoning Bewoning door particulieren van een bijgebouw of enig 

ander niet voor bewoning bedoelde opstal.

€ 1.250,- per object  Per week  € 12.500,-- per object 8 weken

Bewoning Bewoning van een kampeermiddel of enig andere 

recreatief bouwwerk of ander niet voor bewoning 

bedoeld object

€ 1.250,-- per object  Per week  € 12.500,-- per object 8 weken



Opslag Particuliere opslag van niet-volumineuze goederen, 

voorwerpen, werktuigen of materialen op gronden of in 

opstallen

Richtbedrag € 250 tot 1.000,-- Per week  10 keer richtbedrag 8 weken

Opslag Bedrijfsmatige opslag van niet-volumineuze goederen, 

voorwerpen, werktuigen of materialen op gronden of in 

opstallen

Richtbedrag € 500--tot 1500,-- Per week  10 keer richtbedrag 8 weken

Opslag Particuliere opslag volumineuze goederen op gronden 

of in opstallen

Richtbedrag € 1.000,--tot 2000,-- Per week  10 keer richtbedrag 8 weken

Opslag Bedrijfsmatig opslag volumineuze goederen op gronden 

of in opstallen

Richtbedrag € 1.500 tot 2.500,-- Per week  10 keer richtbedrag 8 weken

Opslag Bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke of 

(petro)chemische materialen en stoffen

Richtbedrag € 2.500,-- tot € 5.000,-- Per week  10 keer richtbedrag 8 weken

Categorie planologisch strijdig gebruik, Opslag

Categorie planologische gebruik, (aanleg)werkzaamheden

Water Dempen van sloten  € 250,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Water Aanleggen van dammen  € 500,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Water Aanbrengen oeverbeschoeiing   € 200,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Water Graven van watergangen en vijvers  € 500,-- per 10 strekkende meter 

(watergang) of 10 m² (vijver)

Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Grond Scheuren grasland  € 200,-- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Grond Ophogen, afgraven, egaliseren gronden en 

grondbewerkingen in de grond

€ 500,-- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Grond Aanleg kavelpaden, wandel-of fietspaden  € 500,-- per strekkende meter ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Grond  Aanleg andere verhardingen  € 500,-- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Grond Aanbrengen ondergrondse leidingen  € 500,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Overig Kleinschalige natuurontwikkeling  € 5.000,--  Ineens € 5.000,--  8 weken

Overig Verwijderen opgaande beplanting/rooien houtopstanden € 500,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Categorie planologische gebruik, (aanleg)werkzaamheden

Melding brandveilig 

gebruik

Handelen zonder gebruiksmelding voor brandveilig 

gebruik of in afwijking van opgelegde nadere 

voorwaarden

€ 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Vergunning brandveilig 

gebruik

Handelen zonder vergunning voor brandveilig gebruik of 

in afwijking van voorschriften van vergunning

€ 15.000,--  Ineens € 15.000,--  8 weken

Zorgplicht Het niet volgens de voorschriften functioneren van een 

voorgeschreven installatie (algemeen)

€ 2.500,--  Ineens € 2.500,--  8 weken

Zorgplicht Het niet adequaat beheren, onderhouden en 

controleren van een voorgeschreven installatie

€ 2.500,--   Ineens € 2.500,--  8 weken

3. Bouwbesluit, brandveilig gebruik
Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, algemeen

Indien bedrijfsmatig + € 50,-- per deeldwangsom

controleren van een voorgeschreven installatie

Zorgplicht Het niet adequaat controleren of een aangebrachte of 

gewijzigde doorvoer door een brandwerende of 

rookwerende scheiding functioneert

€ 250,-- per doorvoer Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Beweegbaar onderdeel Een beweegbaar constructieonderdeel hindert het 

vluchten

€ 500,-- per object  Per overtreding  € 5.000,-- per object Geen (voorkomen herhaling)

Beweegbaar onderdeel Een beweegbaar constructieonderdeel in een 

brandwerende of rookwerende scheiding is niet 

zelfsluitend.

€ 500,-- per object  Per overtreding  € 5.000,-- per object Geen (voorkomen van herhaling)

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, constructieonderdelen



Beweegbaar onderdeel Een zelfsluitend beweegbaar constructieonderdeel in 

een brandwerende of rookwerende scheiding is in 

geopende stand vastgezet

€ 500,-- per object  Per overtreding   € 5.000,-- per object Geen (voorkomen van herhaling)

Aankleding De aankleding van een  constructieonderdeel voldoet 

niet aan de voorgeschreven brand- en of rookklasse

€ 1.000,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van lengte 8 weken

Compartimentering Een brand- en rookwerende scheiding is niet aanwezig 

of voldoet niet aan de voorschriften voor weerstand 

tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

€ 2.500,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van lengte 8 weken

Vluchtroute Een vluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet € 10.000,-- per route  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Beschermde vluchtroute Een beschermde vluchtroute is niet aanwezig of voldoet 

niet 

€ 12.500,-- per route   Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Extra beschermde Een extra beschermde vluchtroute is niet aanwezig of € 15.000,-- per route  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, vluchtroutes

Extra beschermde 

vluchtroute

Een extra beschermde vluchtroute is niet aanwezig of 

voldoet niet 

€ 15.000,-- per route  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Veiligheidsvluchtroute Een veiligheidsvluchtroute is niet aanwezig of voldoet 

niet 

€ 20.000,-- per route  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Vluchtrouteaanduiding Een vluchtroute aanduiding is niet aanwezig of voldoet 

niet

€ 250,- per object  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Deuren  Een deur in een vluchtroute voldoet niet   € 500,-- per object  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Installatie Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en 

ontruimingsalarminstallatie ontbreekt of werkt niet

€ 15.000,--  Ineens € 15.000,--  8 weken

Installatie Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en 

ontruimingsalarminstallatie is niet gecertificeerd;

€ 5.000,--  Ineens € 5.000,--  8 weken

Installatie Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en 

ontruimingsalarminstallatie wordt niet goed 

€ 2.500,--  Ineens € 2.500,--  8 weken

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, brandbeveiligingsinstallaties

ontruimingsalarminstallatie wordt niet goed 

onderhouden, beheerd, en gecontroleerd

Installatie Een rookmelder ontbreekt of voldoet niet. € 250,-- per object  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Installatie Een gecombineerde brandmeldinstallatie en 

ontruimingsalarminstallatie geeft steeds onterechte 

doormeldingen aan hulpdiensten en het RAC

€ 2.500,--  Per overtreding  € 25.000,--  8 weken

Installatie Een ontruimingsplan voor een ontruimingsinstallatie 

ontbreekt of voldoet niet 

€ 2.500,--  Ineens € 2.500,--  8 weken

Blustoestel Een blustoestel ontbreekt of werkt niet of is niet juist 

aangeduid

€ 250,-- per blustoestel Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Blustoestel Een blustoestel wordt niet goed onderhouden beheerd 

of gecontroleerd

€ 250,-- per blustoestel Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Bluswatervoorziening Een bluswatervoorziening ontbreekt of werkt niet € 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, bestrijden van brand

Bluswatervoorziening Een bluswatervoorziening ontbreekt of werkt niet € 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Brandblusinstallatie Een brandblusinstallatie of een 

rookbeheersingssysteem ontbreekt of werkt niet

€ 15.000,--  Ineens € 15.000,--  8 weken

Brandblusinstallatie Een brandblusinstallatie of een rookbeheerssysteem is 

niet gecertificeerd

€ 5.000,--  Ineens € 5.000,--  8 weken

Brandslanghaspel Een brandslanghaspel is niet goed aangeduid € 500,-- per haspel  Ineens € 500,--  8 weken

Brandslanghaspel Een brandslanghaspel ontbreekt of werkt niet  € 500,-- per haspel  Ineens € 500,--  8 weken

Droge blusleiding Een droge blusleiding ontbreekt of werkt niet  € 10.000,-- ineens Ineens € 10.000,--  8 weken

Droge blusleiding Een droge blusleiding wordt niet goed onderhouden, 

beheerd en gecontroleerd

€ 2.500,-- per systeem Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten



Brandweeringang Een brandweeringang is niet aanwezig of voldoet niet. € 10.000,-- Ineens € 10.000,--  8 weken

Hulpdiensten De verbindingsweg/toegangsweg tot de ingang van een 

bouwwerk is niet of niet voldoende bereikbaar voor 

hulpdiensten

€ 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Opstelplaatsen Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is niet 

aanwezig

€ 10.000,--  Ineens € 10.000,--  8 weken

Brandweerlift Een brandweerlift is niet aanwezig of voldoet niet € 15.000,--  Ineens € 15.000,--  8 weken

Mobiele 

radiocommunicatie

Een installatie voor mobiele radiocommunicatie voor 

hulpdiensten is niet aanwezig of werkt niet

€ 15.000,--  Ineens € 15.000,--  8 weken

Aankleding Besloten 

ruimte

De aankleding van een besloten ruimte is niet 

brandwerend

€ 1.000,-- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Brandgevaarlijke stoffen In op of nabij een bouwwerk is een brandgevaarlijke stof € 250 per houder/container van de stof Afhankelijk van aantal 8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, voorkomen van brandgevaar

Brandgevaarlijke stoffen In op of nabij een bouwwerk is een brandgevaarlijke stof 

aanwezig of brandbare niet-milieugevaarlijke stof 

aanwezig

€ 250 per houder/container van de stof Afhankelijk van aantal 8 weken

Brandgevaarlijke stoffen Opslag in een stookruimte van brandbare goederen € 250,-- per goed/object Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Inrichtingselementen Stands, Kramen, schappen of podia of andere 

inrichtingselementen in een publiek toegankelijke ruimte 

zijn niet brandveilig

€ 1.000,- per object  per overtreding  € 10.000,-- per object Geen (voorkomen van herhaling)

Open vuur  Open vuur in opslagruimte voor een brandgevaarlijke 

stof, bij het verrichten van een handeling met een 

brandgevaarlijke stof of bij het vullen van een 

brandstofreservoir

€ 1.000,-- per overtreding  € 10.000,--  Geen (voorkomen van herhaling)

Open vuur  Verbodssymbool open vuur niet duidelijk zichtbaar 

aanwezig 

€ 250,-- per object  Ineens € 250,-- per  object 8 weken

Restrisico Het op enige manier doen of nalaten van handelingen 

waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand 

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van 

€ 250,-- tot € 1000,--)

Per overtreding  10 keer richtbedrag Geen (voorkomen van herhaling)

waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand 

een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt

€ 250,-- tot € 1000,--)

Verbrandingstoestel Onjuist gebruik of opstelling van een 

verbrandingstoestel

€ 500,-- per toestel  Ineens Afhankelijk van aantal 8 weken

Opstelling / 

inrichtingelementen

Het op een onjuiste manier opstellen van 

inrichtingselementen waardoor niet veilig gevlucht kan 

worden

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van 

€ 250 tot € 1.000,--) 

Per overtreding  10 keer richtbedrag Geen (voorkomen van herhaling)

Beperking letselgevaar Geen gebruik van veiligheidsglas tegen of onder het 

plafond

€ 500,- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Beperking letselgevaar Het niet onderspannen van een horizontale toepassing 

van textiel, folie of papier

€ 250,- per 10 m²  Ineens Afhankelijk van oppervlakte 8 weken

Restrisico Het op enige manier doen of nalaten van handelingen 

waardoor melding van, alarmering van brand, het 

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van 

€ 250,-- tot€ 1000,--) 

Per overtreding  10 keer richtbedrag Geen (voorkomen van herhaling)

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, veilig vluchten

waardoor melding van, alarmering van brand, het 

gebruik van vluchtmogelijkheden, of het redden van 

personen of dieren bij brand wordt belemmerd

€ 250,-- tot€ 1000,--) 

Algemeen Documenten niet binnen de inrichting aanwezig € 1.000,- Per week € 5.000,-- 8 weken 

Algemeen Handelen in strijd met voorschrift omgevingsvergunning 

milieu 

€ 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Algemeen Inrichting niet ordelijk, € 2.000,- Per week € 10.000,-- 4 weken 

Algemeen Niet melden AMVB € 2.000,- Per week € 10.000,-- 4 weken 

4. Milieuovertredingen
Categorie Milieu, Algemeen



Algemeen Niet melden ongewoon voorval inrichting € 1.000 tot 5.000,-- per niet gedane 

melding afhankelijk van milieugevolgen 

van gebeurtenis 

Per overtreding € 5.000,-- tot € 25.000,-- 2 weken of geen (indien ter voorkoming van herhaling) 

€ 25.000,-- 

Algemeen Niet naleven maatwerkvoorschriften € 2000,-- per voorschrift Per week € 10.000,-- 8 weken 

Algemeen Niet voldoen AMVB € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Algemeen Oprichten van, In werking zijn van, veranderen van of 

veranderen van de werking van een inrichting zonder of 

in afwijking van omgevingsvergunning 

€ 2.000 Per week € 10.000,-- 8 weken 

Bodem CPR/PGS voorschriften niet nageleefd € 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Bodem Financiële zekerheid ontbreekt € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Bodem Meststoffenopslag voldoet niet € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Bodem Onjuiste opslag bodembedreigende stoffen € 5.000,-- Per week € 25.000,-- 4-8 weken 

Categorie Milieu, Bodem

Bodem Onjuiste opslag bodembedreigende stoffen € 5.000,-- Per week € 25.000,-- 4-8 weken 

Bodem Ontbreken lekbakvoorziening (vb jerrycan) €. 500,-- Ineens per 

ontbrekende 

voorziening 

€ 500,-- per ontbrekende 

voorziening 

8 weken 

Bodem Vloeistofdichte vloer ontbreekt/gebrekkig € 10.000,- ineens € 10.000,-- 8 weken 

Bodem Vloeistofkerende vloer ontbreekt/gebrekkig € 7.500,-- ineens € 7.500,-- 8 weken 

Water Geen zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig € 4.000,- Per week € 20.000,-- 8 weken 

Water Lozingseisen worden overschreden € 5.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 25.000,-- 8 weken of per direct (voorkomen herhaling) 

Water Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd € 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Water Monster-of controlevoorziening niet aanwezig € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Categorie Milieu, Water

De maximale bedragen bestaan bij milieuovertreding altijd uit een factor 5. De reden is dat milieuovertredingen sneller opgelost moeten worden (milieubelang). De termijnbedragen zijn hierdoor hoger. (afschrikwekkender) Is het maximum 

bedrag verbeurd, dan kan eerder een nieuwe en hogere dwangsom opgelegd worden of bestuursdwang worden toegepast.

Water Monster-of controlevoorziening niet aanwezig € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Water Zuiverings-technische voorzieningen niet tijdig geledigd € 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

Lucht Afvoer verbrandingsgassen verwarming voldoet niet € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Lucht Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd € 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

Lucht Overschrijding emissie-eisen € 5.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 25.000,-- 8 weken of per direct (voorkomen van herhaling) 

Lucht Schoorsteen/ontgeurings/luchtwasinstallatie niet goed 

onderhouden of aanwezig

€ 5.000,- Per week € 25.000,-- 4-8 weken 

Lucht Stofoverlast € 2.500,-- Per 

week/overtreding 

€ 25.000,-- Per direct (voorkomen herhaling) 

Categorie Milieu, Lucht

Geluid en trilling Akoestisch onderzoek niet uitgevoerd of ingediend € 5.000,-- Per week € 25.000,-- 4-8 weken 

Geluid en trilling Gedragsvoorschriften worden niet nageleefd € 1.000,- Per 

week/overtreding 

€ 5.000,-- 4-8 weken 

Geluid en trilling Niet voldoen aan trillingswaarden € 4.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 20.000,-- 4-8 weken 

Geluid en trilling Overschrijding toegestane geluidsniveaus € 2.000,-- Per overtreding € 10.000,-- (minimaal) Per direct (voorkomen van herhaling) 

Geluid en trilling Voorzieningen ter beperking geluidhinder niet 

aangebracht/uitgevoerd 

€ 3.000,- Per week € 15.000,-- 4-8 weken 

Categorie Milieu, Afvalstoffen

Categorie Milieu, Geluid en trilling



Afvalstoffen Milieugevaarlijke handelingen met afvalstoffen 

(zorgplicht) 

€ 2.500,-- Per 

week/overtreding 

€ 12.500,-- 4-8 weken 

Afvalstoffen Niet-vergunde opslag (gevaarlijk) (bedrijfs)afval € 4.000,- Per week € 20.000,-- 4-8 weken 

Afvalstoffen Onjuiste of geen registratie van de afvoer van 

(gevaarlijk) (bedrijfs)afval 

€ 2.000,- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

Afvalstoffen Onjuiste Opslag (gevaarlijk) (bedrijfs)afval € 2.500,-- Per 

week/overtreding 

€ 12.500,-- 4-8 weken 

Afvalstoffen Onregelmatige of onjuiste afvoer van afvalstoffen € 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 4-8 weken 

Koelinstallatie Het niet of niet goed periodiek onderhouden van de 

installatie 

€ 3.000,-- Per week € 15.000,-- 8 weken 

Koelinstallatie Instructiekaart niet aanwezig € 2.000,-- Per € 10.000,-- 8 weken 

Categorie Milieu Koelinstallatie

Koelinstallatie Instructiekaart niet aanwezig € 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

Koelinstallatie Kenplaat niet aanwezig € 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

Koelinstallatie Logboek niet aanwezig € 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

LPG Begroeiing rondom tank € 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

LPG Geen aarding vulpunt € 2.500,-- ineens € 2.500,-- 8 weken 

LPG Geen noodplan of installatieboek aanwezig of 

onvoldoende bijgehouden 

€ 2.000,- per week € 10.000,-- 8 weken 

LPG Geen of niet juist hekwerk aanwezig € 10.000,-- ineens € 10.000,-- 8 weken 

LPG Geen of te late keuring onderdelen installatie € 2.000,-- per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

LPG Geen of te late periodieke veiligheidsinspectie € 2.000,-- Per € 10.000,-- 8 weken 

Categorie Milieu, LPG

LPG Geen of te late periodieke veiligheidsinspectie 

uitgevoerd 

€ 2.000,-- Per 

week/overtreding 

€ 10.000,-- 8 weken 

LPG Ontbreken aanrijdbeveiliging € 2.000,-- Per week € 10.000,-- 8 weken 

LPG Onvoldoende veiligheidsafstanden € 2.000,- Per week € 10.000,-- 8 weken 

Andere activiteiten Andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Andere activiteiten Kleinhandel in horeca-lokaliteit of op terras € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Bestelservice Bestelservice sterke drank voor ander bedrijf dan 

slijtersbedrijf en partijen-catering 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Bestelservice Bestelservice van niet-uitgezonderde 

zwakalcoholhoudende drank 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Inrichting Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij andere € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 week 

5. Drank- en Horeca en APV
Categorie Drank- en Horeca, Algemeen

Inrichting Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij andere 

neringsruimte voor kleinhandel 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 week 

Inrichting Onderscheid tussen zwakalcoholhoudende en 

alcoholvrije dranken ontbreekt in een 

levensmiddelenbedrijf 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Leeftijd Verkoop alcohol aan personen jonger dan 18 jaar, 

zonder toezicht van een persoon 21 jaar of ouder in 

slijtersbedrijf 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Leeftijd Niet duidelijk aangegeven leeftijdsgrenzen € 750,-- week € 2.250,-- 1 dag 

Locatie gebruik Verstrekken alcoholhoudende drank buiten de vergunde 

lokaliteit 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Locatie gebruik Verstrekken alcohol voor gebruik elders € 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 



Locatie gebruik Verstrekken alcohol voor gebruik ter plaatse in 

slijtersbedrijf 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 

Locatie gebruik Verstrekken zwak-alcoholische drank buiten een 

slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik 

elders dan ter plaatse 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 

Locatie gebruik Verstrekking alcoholhoudende drank in tankstation etc. € 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 

Locatie gebruik Aanwezigheid alcohol voor consumptie € 1.500 Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 

Locatie gebruik Nuttigen alcoholhoudende drank ter plaatse buiten een 

horecabedrijf 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- 1 dag 

Locatie gebruik Alcoholhoudende drank in een vervoermiddel € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Onder invloed Dronken personen of onder de invloed van drugs 

toelaten in horeca- of slijtersbedrijf 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Onder invloed Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in 

een horeca- of slijtersbedrijf 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Vergunning Exploitatie zonder DHW-vergunning met zicht op Zie beleidsregel 'Strategie zonder Vergunning Exploitatie zonder DHW-vergunning met zicht op 

legalisering 

Zie beleidsregel 'Strategie zonder 

exploitatie- en/of drank- en 

horecavergunning

Vergunning Ontbreken documenten, aanhangsel in inrichting € 750,-- Per overtreding € 2.250,-- 1 dag 

Wijze van verstrekken Verstrekken alcoholhoudende drank via automaat € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Wijze van verstrekken Verstrekken alcoholhoudende drank anders dan in 

gesloten verpakking 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Paracommercie Niet houden aan schenktijden € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Paracommercie Schenken van alcoholhoudende drank tijdens verboden 

bijeenkomsten of meer dan toegestane bijeenkomsten 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Paracommercie Geen of te late melding van het schenken van alcohol € 1.000,- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

De maximale bedragen bestaan bij Drank-en Horeca altijd uit een factor 3 van het deelbedrag. Is dit maximum bereikt dan kan overwogen worden om de vergunning in te trekken of een bestuurlijke boete op te leggen.

Categorie Drank- en Horeca, Paracommercie

Paracommercie Geen of te late melding van het schenken van alcohol 

tijdens bijeenkomst 

€ 1.000,- Per overtreding € 3.000,-- 1 dag 

Paracommercie Ontheffing niet aanwezig € 750,-- Per overtreding € 2.250,-- 1 week 

Paracommercie Registratie barvrijwilligers of reglement niet aanwezig € 750,-- Per week € 2.250,-- 1 week 

Paracommercie Horeca- of slijtersbedrijf houdt zich niet aan het verbod 

of beperkingen (geografische gebieden, aard van 

inrichting, tijd) 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- 1 week 

Paracommercie Personen onder de toegestane leeftijd toelaten in 

horecalokaliteit en terrassen 

€ 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- Geen (voorkoming van herhaling 

Paracommercie Happy Hours of ander verboden prijsacties € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Exploitatie Exploitatie terras zonder vergunning of in afwijking van 

voorschriften van vergunning 

€ 750,-- Per dag € 2.250,-- 1 tot enkele dagen (afhankelijk van situatie) 

Exploitatie Exploitatie inrichting zonder vergunning, maar met zicht € 750,-- Per week € 2.250,-- 2 weken 

Categorie Drank- en Horeca, Exploitatievergunning

Exploitatie Exploitatie inrichting zonder vergunning, maar met zicht 

op legalisering 

€ 750,-- Per week € 2.250,-- 2 weken 

Exploitatie Exploitatie in afwijking van een voorschrift van 

vergunning 

€ 750,-- Per overtreding € 2.250,-- 1 week tot 4 weken afhankelijk van ernst van overtreding 

Sluitingstijden Geopend na sluitingstijden of in strijd met regels 

sluitingstijden 

€ 750,-- Per overtreding € 2.250,-- Geen (voorkomen van herhaling 

Sluitingstijden Zich niet houden aan afwijkende sluitingstijd/tijdelijke 

sluiting 

€ 1.500,-- Per overtreding € 4.500,-- Geen (voorkomen van herhaling 

Categorie Drank- en Horeca, sluitingstijden



Gedraging Verboden gedragingen € 750,-- Per overtreding € 2.250,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Handel Handel/Heling in bedrijf € 1.000,-- Per overtreding € 3.000,-- Geen (voorkoming van herhaling) 

Speelautomaten Speelautomaten zonder of in afwijking van vergunning € 750,-- per automaat Per week € 2.250,-- 1 week tot 4 weken  afhankelijk van situatie 

(laagdrempelig, jeugd, etc.)

Parkeren Parkeren van autowrak op weg € 250,-- per wrak Per week € 2.500,-- per wrak 4 weken of geen (voorkomen van herhaling) 

Parkeren Parkeren van voertuigen van autobedrijf € 500,-- per voertuig per week € 5.000,-- per voertuig 4 weken of geen (voorkomen van herhaling 

Parkeren Parkeren reclamevoertuigen € 250,- per voertuig Per week € 2.500,--Afhankelijk van aantal 4 weken of geen (voorkomen van herhaling) 

Parkeren Parkeren van grote of uitzicht belemmerende voertuigen € 750,-- per voertuig Per week € 7.500,-- 4 weken of geen (voorkomen van herhaling) 

Categorie Drank- en Horeca, diversen

6. Algemene Plaatselijke verordening-Specifiek
Categorie APV, Wegen, parkeren en voertuigen

Parkeren Parkeren van grote of uitzicht belemmerende voertuigen € 750,-- per voertuig Per week € 7.500,-- 4 weken of geen (voorkomen van herhaling) 

Voertuig Aantasting met voertuig van groenvoorziening € 500,-- Per overtreding € 5.000,-- Geen (voorkoming van herhaling) 

Wegen Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg € 1.000,-- per 10 strekkende meter Ineens Afhankelijk van aantal meter 4 weken 

Wegen Maken of veranderen van een uitweg zonder melding € 2.500,-- per inrit Ineens € 2.500,-- 4 weken 

Wegen Uitzicht belemmerende beplanting of voorwerp € 250,-- Per week € 2.500,-- 4 weken 

Wegen Nachtverblijf in of rond een (kampeer)voertuig op de 

weg 

€ 500,-- Per overtreding € 5.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Evenement Categorie A, geen of in afwijking van melding € 1.000,-- Per overtreding € 10.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Evenement Categorie B, geen of in afwijking van vergunning € 2.000,-- Per overtreding € 20.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Evenement Categorie C, geen of in afwijking van vergunning € 3.000,-- Per overtreding € 30.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Markt Handelen zonder of in afwijking van een 

standplaatsvergunning voor een reguliere markt 

€ 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Categorie APV, Evenementen, markten

standplaatsvergunning voor een reguliere markt 

Markt Handelen zonder of in afwijking van een vergunning 

voor snuffelmarkt of jaarmarkt 

€ 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Aanplakken Bekrassen, bekladden of aanplakken € 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Dieren Loslopende Honden € 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Dieren Negeren opgelegd aanlijn of muilkorfverbod gevaarlijke 

hond 

€ 1.000,-- Per overtreding € 10.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Dieren Loslopend vee € 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Dieren Het houden van bijen op ongewenste plaatsen € 250,-- Per overtreding € 2.500,-- 4 weken 

Dieren Het niet vernietigen van rupsen en rupsennesten na 

kennisgeving verplichting tot vernietiging 

€ 500,-- Per week € 5,000-- 4 weken 

Dieren Opslag van meststoffen of andere hinderlijke of overlast 

gevende stoffen buiten een inrichting zonder of in 

€ 250,-- Per week € 2.500,-- 4 weken 

Categorie APV, overlast

gevende stoffen buiten een inrichting zonder of in 

afwijking van melding 

Gebieds-ontzegging Handelen in strijd met een opgelegde 

gebiedsontzegging 

€ 1.000,-- Per overtreding € 10.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Stoken Het buiten een inrichting in de openlucht afvalstoffen 

verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken 

of te hebben 

€ 250,-- Per overtreding € 2.500,-- Geen (voorkomen van herhaling) 

Vuurwerk Het ter beschikkingstellen van consumentenvuurwerk 

tijdens verkoopdagen in afwijking of zonder vergunning

€ 1.500,-- Per overtreding € 15.000,-- Geen (voorkomen van herhaling) 


