BIJLAGE 5. EISEN DIE AAN DE GEDOOGBESCHIKKING EN AAN HET GEDOGEN GESTELD
WORDEN
De onderstaande eisen zijn gebaseerd op het landelijke beleid inzake gedogen, de jurisprudentie en
de visie van het Openbaar Ministerie in Zwolle (zie bijlage 3 en 4). Omdat elke gedoogsituatie echter
zijn specifieke aspecten kent, moet er voor gewaakt worden om dit als 'standaard'-eisen te zien. Elke
gedoogsituatie wordt met de nodige zorgvuldigheid behandeld. De onderstaande eisen fungeren
hierbij als leidraad:
voor zover van toepassing ligt aan de gedoogbeschikking een ontvankelijke
vergunningaanvraag ten grondslag;
er is overleg geweest met de overtreder. T&H stelt het OM in kennis van de gedoogsituatie en,
indien nodig, krijgt het OM de gelegenheid om commentaar te geven op de concept
gedoogbeschikking;
Het OM blijft ondanks het bestuurlijke gedogen bevoegd om op te treden;
duidelijk moet zijn dat de situatie (bijvoorbeeld door middel van een vergunning of ontheffing, of
een technische voorziening) te legaliseren is;
de gedoogbeschikking moet goed gemotiveerd zijn en bevat indien nodig voorschriften.
Naleving van deze voorschriften is echter niet af te dwingen met bestuursdwang of een dwangsom. Bij niet-naleving komt de gedoogbeschikking te vervallen of wordt deze ingetrokken en
wordt handhavend opgetreden. Dit ter voorkoming van een passieve gedoogsituatie;
de gedoogbeschikking geldt voor een zo kort mogelijke termijn en bevat een vervaldatum;
in de beschikking wordt aangegeven dat de gedoogde activiteit geheel voor eigen risico van de
overtreder is. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele consequenties die daaruit
voortvloeien;
tevens wordt aangegeven dat de beschikking de handhavingbevoegdheid van andere
bestuursorganen onverlet laat. Het is dus noodzakelijk om met andere betrokken overheden
(zoals bijvoorbeeld het waterschap) ter zake afspraken te maken;
in de beschikking worden de mogelijkheden van bezwaar en beroep vermeld en bij wie deze
moeten worden ingediend;
de gedoogbeschikking wordt bekend gemaakt. Ook hierbij vermelden wij de mogelijkheden van
bezwaar en beroep en bij wie deze moeten worden ingediend.

