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Vraag 

Woonoverlast is een groot en onderschat maatschappelijk probleem. 1 juli 2017 is daarom 

de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer 

mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. 

Momenteel heeft een burgemeester bij de aanpak van woonoverlast slechts twee keuzes: 

hij kan de overlastgever een waarschuwing geven, of hij kan hem uit huis plaatsen. De 

eerste optie is te licht, de tweede vaak te zwaar.  

De nieuwe wet geeft een burgemeester dus ruimere bevoegdheden. Het geeft hem de 

mogelijkheid de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven, bijvoorbeeld 

een verbod om ’s nachts muziek te draaien of een gebod om honden te muilkorven. Dit 

soort maatregelen, die nu nog niet mogelijk zijn, kunnen goed van pas komen bij een 

effectieve aanpak van woonoverlast. 

De gemeenteraad moet echter beslissen of er behoefte is aan dit nieuwe instrument. Als 

dat het geval is, moet de gemeenteraad een verordening aannemen waarin de burgemees-

ter de bevoegdheid krijgt deze nieuwe wet te gebruiken.  

 

De VVD-fractie heeft de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met deze per 1 juli 2017 ingevoerde wet? 

 
Antwoord: 

Ja, ik ben bekend met de Wet aanpak woonoverlast (ook wel de ‘aso-wet’ genoemd)  en 
de vertaalslag daarvan in de Gemeentewet via artikel 151d. Eén van onze medewerkers 
heeft voor de zomer van dit jaar meegeschreven aan de tekst van artikel 2:79 van de 
model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 

2. Zou het toepassen van deze wet u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk? 

 
Antwoord: 

De nieuwe wet biedt mij als burgemeester de mogelijkheid - voor zover de raad deze 
bevoegdheid toekent - om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan personen die ern-
stige en herhaalde (buren)overlast veroorzaken in of vanuit woningen en daarbij beho-
rende erven. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot tijdelijke uithuisplaatsing. De wet is 
verder bedoeld als instrument daar waar enerzijds de APV te kort schiet en anderzijds niet 
wordt voldaan aan de zware juridische eisen van artikel 174a Gemeentewet om tot wo-
ningsluiting over te gaan.  
Een gedragsaanwijzing kan (via een last onder dwangsom of bestuursdwang) worden op-
gelegd aan huurders en eigenaren van woningen. Er kleeft wel een belangrijke maar aan 
het opleggen van een gedragsaanwijzing; de inzet van het instrument is pas mogelijk als 
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alle andere mogelijke manieren om de burenoverlast te beëindigen niet tot resultaat heb-
ben geleid. Hierbij valt te denken aan een goed gesprek, gevolgd door een waarschuwing 
en uiteindelijk mediation (In Deurne: Buurtbemiddeling). Bij huurwoningen zal de verhuur-
der (woningcorporatie), los van de wet, in het uiterste geval druk kunnen uitoefenen via 
dreigende ontbinding van de huurovereenkomst. Loopt een dergelijke  route via de ver-
huurder stuk, dan pas komt de gedragsaanwijzing in beeld. 
De wet biedt dus een extra instrument om op te treden in overlastsituaties daar waar 
andere manieren en andere juridische instrumenten te kort schieten.  
 
Hoewel in sommige gemeenten (waaronder Helmond en Roosendaal) recent gekozen is 
voor implementatie van de wet, is er nog nagenoeg niets bekend over de effecten en de 
bijwerkingen. Zo is nog onduidelijk in welke mate de gedragsaanwijzing zal worden ingezet 
en voor welke specifieke overlastsituaties. Of dit instrument daadwerkelijk effectief is we-
ten we dus nog niet. Dat zal de (rechts)praktijk moeten uitwijzen. Verder moet men zich 
bewust zijn van het gegeven dat na implementatie iedere inwoner die overlast van een 
naaste buur ervaart (situaties die soms ontaarden in zuivere burenruzies) bij de burge-
meester kan aandringen op een gedragsaanwijzing ook als de openbare orde niet in het 
geding is en daar waar het civiele recht als vanouds uitkomst kan bieden. Dat heeft hoe 
dan ook gevolgen voor de bestuurslasten en de handhavingscapaciteit. Ook de aard en 
omvang van deze gevolgen is nog niet concreet te maken. 
 
Los van de hiervoor geplaatste kanttekeningen en vraagpunten, sluit ik niet uit dat we met 
het bestaande juridische instrumentarium (APV) in de praktijk al een heel eind komen. Ik 
denk daarbij aan artikelen zoals artikel 2:59 (aanlijn- en muilkorfgebod gevaarlijke hon-
den) 2:60 (overlast of schade i.v.m. het houden van hinderlijke of schadelijke dieren) en 
artikel 4:6 (overige geluidhinder).  
 
3. Zo ja, kunt u dan een aantal voorbeelden geven? 

 
Antwoord: 

In artikel 2:79 model APV van de VNG worden enkele situaties benoemd, maar deze zijn 
niet limitatief opgesomd. Te denken valt aan geurhinder, hinder van een grote hoeveelheid 
(huis)dieren, hinder (lawaai) van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op 
een erf verblijven (zoals Airbnb), aanhoudende vervuiling of verwaarlozing van een woning 
(bestrijding ongedierte) en intimidatie van buren vanuit een woning. 
 

4. Kunt u aangeven of u voornemens bent om een raadsvoorstel in te dienen waarin 

wordt voorgesteld om onze APV hierop aan te passen? 

 
Antwoord: 

Ik wacht eerst de ervaringen in andere gemeenten af (zie antwoord op vraag 2) alvorens 
ik de raad ga voorstellen een extra artikel in de APV op te nemen. Daarnaast ga ik in 
overleg met betrokken partners als de woningcorporatie, de politie,  buurtbemiddeling over 
nut en noodzaak van dit instrument. Tevens is er over de nieuwe wet afstemming gestart 
tussen de Peelgemeenten.   
 

5. Zo ja, op welke termijn mogen wij dit dan verwachten? 

 
Antwoord: 

Het is de bedoeling om de APV met ingang van 2018 jaarlijks te actualiseren. Dit betekent 
dat de uitkomsten van de ervaringen elders en de afstemming met onze partners uiterlijk 
mee worden genomen bij de zesde wijzing van de APV, vooralsnog voorzien in het eerste 
kwartaal 2019.  
 

 

Burgemeester 

H.J. Mak 


