Handleiding

Toezicht- en
handhavingsproces

U heeft een milieucontrole gehad waarbij is aangegeven dat sprake
is van één of meerdere overtredingen. Met behulp van deze
factsheet willen we u informeren over het proces dat gaat volgen.

Waarom?

Hoe?

Waarom controleren wij uw bedrijf?

Er is een overtreding tijdens de milieucontrole geconstateerd.

Een bedrijf heeft in veel gevallen te maken met milieuregels.

Hoe nu verder? Wij werken volgens een afgesproken landelijke handhavings-

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voert controles

strategie die bepaalt hoe wij het verdere traject vormgeven. Hieronder wordt het

uit om ervoor te zorgen dat deze milieuregels worden nageleefd.

meest voorkomende proces beschreven:

Eerste controle

Start handhavingstraject

Gebleken is dat tijdens een milieucon-

In deze fase wordt een dwangsompro-

trole één of meerdere overtredingen

cedure gestart. Dit betekent dat u de

zijn geconstateerd. De toezichthouder

gelegenheid krijgt de overtreding(en)

heeft deze met u besproken en de wijze

ongedaan te maken binnen een door ons

waarop u deze ongedaan kunt maken.

gestelde termijn. Als na het verstrijken

U ontvangt over de bevindingen van de

van deze termijn de overtreding(en)

milieucontrole een brief waarin is aange-

niet ongedaan is/zijn gemaakt, verbeurt

geven welke overtredingen u ongedaan

u een dwangsom. Dat betekent dat u

moet maken en binnen welke termijn.

een geldbedrag moet betalen telkens

Het is in uw eigen belang dat de over-

wanneer wordt geconstateerd dat de

tredingen op tijd ongedaan worden

overtreding nog voortduurt.

gemaakt. U voorkomt hiermee dat u

De bedragen die u moet betalen, zijn

o.a. nogmaals tijd moet vrij maken voor

extra kosten die u maakt naast de kos-

vervolgcontrole(s). Daarnaast heeft u in

ten om de overtreding alsnog ongedaan

deze fase nog de gelegenheid offertes

te maken.

e.d. op te vragen als u installaties moet
aanschaffen/laten keuren.

Strafrecht
Naast het opstarten van een dwangsom-

Hercontrole

procedure kan ook worden besloten om

Na het verstrijken van de termijn volgt

een proces-verbaal op te stellen. Dit is

een hercontrole waarbij wordt gekeken

afhankelijk van de combinatie van de

of de overtreding(en) ongedaan is/zijn

ernst van de overtreding en het gedrag

gemaakt. Als bij de hercontrole wordt

van de overtreder.

vastgesteld dat u geen of onvoldoende
maatregelen heeft getroffen om de ge-

Heeft u nog vragen over de overtre-

constateerde overtreding(en) ongedaan

ding(en)? Neem dan contact op met de

te maken, wordt in de meeste gevallen

toezichthouder om dit te bespreken.

een handhavingstraject opgestart.

Postbus 75, 5000 AB Tilburg
013 206 01 00
info@omwb.nl, www.omwb.nl

