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Voorwoord 

Het overmatig gebruik van alcohol, een maatschappelijk probleem met zeer diverse 

gevolgen, is een onderwerp dat mij al sinds het begin van mijn studententijd 

fascineert. Niet zozeer vanwege een eigen ervaring, juist een college van kinderarts 

Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli en tevens groot voorvechter van het 

verhogen van de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik, ging daaraan vooraf.  

Niet alleen in de gezondheidszorg, ook in de bestuurskunde buigen beleidsmakers 

zich over de vraag op welke manier zij alcoholmisbruik onder jongeren kunnen 

aanpakken. In lijn met de decentralisatie van verschillende beleidsthema’s wordt ook 

op dit vlak steeds dichterbij de burger naar oplossingen gezocht. De decentralisatie 

van het toezicht op de Drank- en Horecawet naar gemeenten leidde tot 

uiteenlopende visies van bestuursorganen die vorm hebben gegeven aan mijn 

masterthesis. Graag wil ik mijn dank uitspreken aan burgemeesters Jos Wienen 

(gemeente Katwijk), Wouter Kolff (gemeente Veenendaal), Pieter van Maaren 

(gemeente Urk) en Dagmar Oudshoorn-Tinga  (gemeente Uithoorn) voor het delen 

van hun zienswijzen. Speciale dank gaat uit naar Amy Koopmanschap (oud-

burgemeester gemeente Diemen) voor de introductie bij haar oud-collega’s.   

Tijdens mijn masterstudie bleef ik mijn baan voor een consultancybureau drie dagen 

per week uitvoeren en ik ben vooral blij wat deze combinatie mij gebracht heeft. De 

combinatie tussen de wetenschap en mijn werk bracht mij veel energie om 

verdieping op te zoeken.  

De flexibiliteit en kennis van mijn scriptiebegeleider, Gerrit Dijkstra, zijn voor mij van 

wezenlijk belang geweest voor de totstandkoming van mijn masterthesis. Daarvoor 

mijn dank. Mijn dankwoord wil ik besluiten door mijn waardering uit te spreken voor 

mijn familie, in het bijzonder mijn ouders. Voor het afronden van een 

wetenschappelijke opleiding is stabiliteit, veiligheid en nieuwsgierigheid nodig. Drie 

waarden die niemand mij beter konden bieden en aanleren dan zij.  

Aram Goudsmit 
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Samenvatting 

In dit onderzoek staan verschillende handhavingsstijlen die van toepassing zijn bij 

het toezicht op de Drank- en Horecawet centraal. Sinds 1 januari 2013 zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor naleving van de leeftijdsgrenzen in de Drank- en 

Horecawet die exact een jaar later, op 1 januari 2014, verhoogd werden van zestien 

naar achttien jaar. Burgemeesters waren over het algemeen blij met de 

decentralisatie van deze nieuwe toezichtstaken, waardoor zij nu zelf maatwerk 

konden bieden dat past bij de lokale problematiek. De wijze waarop burgemeesters 

hun gemeentelijke toezichthouders instrueerden is dan ook verschillend. Om de 

handhavingsstijlen te beschrijven en een verklaring te geven voor eventuele 

verschillen is de volgende probleemstelling gehanteerd:  

In hoeverre worden er verschillende handhavingsstijlen gehanteerd om overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren te reduceren en hoe zijn eventuele verschillen in 

handhavingsstijlen te verklaren?  

In de handreiking Drank- en Horecawet die het ministerie aanbood aan gemeenten 

werden twee handhavingsstijlen voorgesteld. Volgens de eerste, normatieve 

handhavingsstijl wordt naleving gestimuleerd door overleg met en advies aan de 

alcoholverstrekker. Op die manier moet de individuele verantwoordelijkheid worden 

aangesproken en spontane naleving worden gestimuleerd. Bij de tweede, punitieve 

handhavingsstijl laat de gemeentelijke toezichthouder zich meer leiden door de letter 

van de wet en worden eerder sancties opgelegd. Aan deze twee uiterste 

handhavingsstijlen zijn door Stokkom (2004) twee vermengde handhavingsstijlen 

toegevoegd: een coöperatieve en een probleem-georiënteerde handhavingsstijl.  

In vier gemeenten is het vastgestelde preventie- en handhavingsplan onderzocht, 

zijn notulen van gemeenteraadsvergaderingen bestudeerd en werden diepte-

interviews gehouden met burgemeesters. Twee gemeenten zijn geselecteerd 

vanwege de omvangrijke alcohol- en verslavingsproblematiek onder jongeren: 

Katwijk en Urk. Om de validiteit van het onderzoek te verhogen zijn ook twee 

gemeenten, te weten Uithoorn en Veenendaal, geselecteerd met een vergelijkbare 

demografische samenstelling en een burgemeester met een andere politieke kleur. 
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Volgens de theorie van Kagan is met name de politieke omgeving een invloedrijke 

factor voor het vaststellen van de handhavingsstijl.  

Analyse wijst uit dat er bij het toezicht op de leeftijdsgrenzen verschillende 

handhavingsstijlen worden gehanteerd. Zo hanteren de gemeenten Katwijk en Urk 

een coöperatieve handhavingsstijl, waarbij met alcoholverstrekkers gezamenlijk 

wordt gezocht naar passend beleid en gemeentelijke toezichthouders opvoedkundig 

en begripvol handhaven. Op die manier moet met name worden voorkomen dat 

jongeren de straat op worden gejaagd en nieuwe openbare ordeproblemen 

veroorzaken. De gemeente Veenendaal hanteert een probleem-georiënteerde 

handhavingsstijl. Op basis van een risicoanalyse zijn hotspots aangewezen waar de 

kans op niet-naleving het grootst is. Op deze plaatsen wordt zeer zichtbaar 

gecontroleerd en bij overtreding worden eerder dan in Katwijk en Urk sancties 

opgelegd. In de gemeente Uithoorn gaan gemeentelijke toezichthouders volgens 

een meer punitieve handhavingsstijl te werk. 

Onder invloed van verschillende factoren wordt de handhavingsstijl vastgesteld. Niet 

zozeer de politieke omgeving, met name de lokale situatie en lokale problematiek 

bleken van invloed. Zo heeft de gemeente Uithoorn een handhavingsstijl vastgesteld 

die alcoholverstrekkers, waar vanwege de beperkte capaciteit niet kan worden 

gecontroleerd, afschrikt. De theorie van Kagan onderschrijft deze factor. Ook de 

bestuurlijke ervaring en de visie van de burgemeester bleken in dit onderzoek 

waarneembare invloeden. In enkele cases verklaarden burgemeesters dat de 

handhavingsstijl gebaseerd is op eigen bestuurlijke ervaring. De burgemeester van 

de gemeente Urk hanteert bijvoorbeeld een handhavingsstijl die gebaseerd is op het 

harmoniemodel, omdat hij het vanwege de uiteenlopende belangen vanzelfsprekend 

vindt dat bij een overtreding eerst gewaarschuwd wordt en pas later sancties worden 

opgelegd. De theorie van Wiering onderschrijft de invloed van persoonskenmerken 

op het vaststellen van de handhavingsstijl. Deze factoren verklaren waarom er door 

gemeenten verschillende handhavingsstijlen gehanteerd worden.  
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1. Inleiding 

“Onze jongeren zijn niet meer de zuipschuiten van Europa blijkt uit onderzoek. Maar 

die trend moeten we wel vasthouden met zijn allen. En daarvoor is het cruciaal dat 

alle gemeenten gewoon doen wat de wet voorschrijft”, zo reageerde staatssecretaris 

Martin van Rijn (2014) op een onderzoek dat nog niet alle Nederlandse gemeenten 

toezicht houden op naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie.  

Acht jaar eerder opende de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hans 

Hoogervorst, het eerste Nationale Alcoholcongres met de tegenovergestelde 

woorden: “Jongeren in Nederland zijn de zuipschuiten van Europa” (Brandt, 2006). 

Alcoholproblematiek staat al decennia lang op de overheidsagenda en verscheidene 

beleidsinstrumenten zijn in het verleden toegepast om een daling van de 

alcoholconsumptie, met name onder jongeren, te bewerkstelligen. Eén van de meest 

recente is een wettelijke regeling in de Drank- en Horecawet waarin de 

minimumleeftijd voor alcoholgebruik werd verhoogd van zestien naar achttien jaar.  

In deze inleiding wordt de context aangeduid waarin deze recente wettelijke regeling 

tot stand is gekomen. Daaruit volgt de probleemschets, waarna de probleemstelling 

als centrale vraag van dit onderzoek zal worden beschreven. Tevens zal de 

maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie en het doel van het onderzoek 

worden uiteengezet. Tot slot volgt een leeswijzer.  

1.1 Alcoholwetgeving in beeld 

Aan het begin van de 19e eeuw liet de samenleving zich nog nauwelijks beïnvloeden 

door de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik, voor zover die bekend 

waren. Als gevolg van de industriële revolutie en de groei van de arbeidersklasse 

verslechterde de leefomstandigheden en steeg het alcoholgebruik fors. 

Alcoholmisbruik werd onderdeel van de publieke agenda en dat leidde onder andere 

tot de oprichting van de ‘Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van het Gebruik van 

Sterken Drank’ (Wiestra, 2012). In 1881 volgde de allereerste drankwet. In de 

memorie van toelichting geeft liberaal minister van justitie Modderman de oorsprong 

van deze wet aan:  
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De staat heeft te handelen, en tegen het toenemend drankgebruik het gewigt der wet in de schaal te 

leggen. Wel is waar is de Staat geen zedemeester, noch in ‘t algemeen geroepen om door 

wetsbepalingen ondeugden tegen te gaan. Wanneer echter een ondeugd meer en meer het karakter 

aanneemt van eene volkszonde, die niet alleen tallooze individuen zedelijk bedreigt, dan moet de 

theorie zwichten voor de overweldigende kracht der feiten, of liever, dan heeft men zorg te dragen, 

dat de theorie blijven binnen de grenzen haar door de feiten aangewezen. (Modderman & Six, 1881: 

4) 

Het was volgens deze visie vooral een taak van de overheid om de volksgezondheid 

en openbare orde en veiligheid te handhaven die door alcoholmisbruik ‘het karakter 

aannam van een volkszonde’. Vandaar ook dat in de eerste drankwet openbaar 

dronkenschap strafbaar werd gesteld en de verkoop van sterke drank via 

vergunningen werd gereguleerd. In deze ‘wettelijke bepalingen tot beteugeling van 

het misbruik van sterken drank’, zoals de drankwet in 1881 officieel heette, werd ook 

een leeftijdsgrens vastgesteld. Het verstrekken van sterke drank aan kinderen onder 

de zestien jaar werd strafbaar (Ginneken, 2013: 1). 

Deze visie op de rol van de overheid had 130 jaar later, in de memorie van 

toelichting op het wetsvoorstel voor de verhoging van de alcoholleeftijd uit 2012, niet 

misstaan. Ook daar was het uitgangspunt om door regulering van alcoholgebruik 

onder jongeren alcoholgerelateerde problemen terug te dringen.1 Voorgesteld werd 

om alle leeftijdsgrenzen te verhogen van zestien naar achttien jaar. Het onderscheid 

tussen de verstrekkingsleeftijdsgrens van zwak-alcoholhoudende (zestien jaar) en 

sterke dranken (achttien jaar), zoals in de nieuwe Drank- en Horecawet van 1964 

vastgelegd was, zou daarmee komen te vervallen.  

1.2 Naar gemeentelijk toezicht 

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al langer voor de invoering 

van een verhoogde landelijke leeftijdsgrens. Zo schreven bestuurders van 150 

Nederlandse gemeenten in een brief eind 2010 aan minister Schippers: “de 

invoering van achttien jaar als leeftijdsgrens is een effectieve en overzichtelijke 

                                            
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 341, nr. 7 
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maatregel om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan”.2 In dezelfde brief werd 

verzocht om het toezicht op de Drank- en Horecawet te decentraliseren en volledig 

door gemeenten te laten organiseren. Tot dan toe was de Voedsel- en 

Warenautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet, maar 

volgens de VNG schoot dat toezicht tekort vanwege beperkte capaciteit om frequent 

controles uit te voeren.3    

Op 30 juni 2011 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan tot wijziging van de 

Drank- en Horecawet, waarin terugdringing van het alcoholgebruik onder jongeren 

en voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde de 

uitgangspunten waren. Vastgelegd werd dat per 1 januari 2013 gemeenten, waarbij 

het bevoegd gezag bij de burgemeester werd neergelegd, verantwoordelijk zijn voor 

naleving van de Drank- en Horecawet. 

Verhoging van de landelijke leeftijdsgrens naar achttien jaar werd, ondanks een 

amendement van de heren Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP), in 

eerste instantie niet opgenomen in deze gewijzigde Drank- en Horecawet. De lobby 

voor verhoging ging, aangemoedigd door de VNG, door. Mede omdat volgens de 

indieners van de wet één leeftijdsgrens van achttien jaar regelgeving simpeler maakt 

en handhaving daardoor eenvoudiger wordt. 4  Op 5 maart 2013 kon het 

initiatiefwetsvoorstel wel rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer en 

enkele maanden later in de Eerste Kamer. Het initiatiefwetsvoorstel werd naast 

bovengenoemde Kamerleden ook ingediend door mevrouw Bouwmeester (PvdA) en 

mevrouw Bruins Slot (CDA – als opvolger van mevrouw Uitslag). Op 1 januari 2014 

trad de wet in werking. 

In de wetswijziging voor verhoging van de landelijke leeftijdsgrens werd tevens 

wettelijk verankerd dat gemeenteraden periodiek vaststellen wat het gemeentelijk 

                                            
2 In een brief aan Minister E. Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ondertekend door 
bestuurders die samen 150 gemeenten vertegenwoordigen. Geraadpleegd op: 28 april 2015, van:   
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/nieuws/2010/brief_gemeenten_alcoholleeftijd.pdf  
 
3 VNG Magazine (2011, juni 23), Toezicht drank en horeca naar gemeenten, Geraadpleegd op: 28 
april 2015, van: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/2566/toezicht-drank-en-horeca-naar-gemeenten  
 
4 Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 341, C 



 

 12 

beleid is ten aanzien van de preventie en handhaving van alcoholgebruik, met name 

onder jongeren.  

1.3 Probleemstelling  

Bij het indienen van de wet werden er vanuit meerdere politieke fracties vragen 

gesteld over de capaciteit en expertise bij gemeenten om beleid ter reducering van 

alcoholgebruik uit te voeren. De indieners wezen er op dat uit recente peiling door de 

VNG is gebleken dat het terugdringen van alcohol- en/of drugsgebruik onder 

jongeren hoog op de prioriteitenlijst van gemeenten staat, maar voorspelde ook dat 

er gemeenten zullen zijn die geen prioriteit geven aan de handhaving van de Drank- 

en Horecawet.5 

Op de nieuwe wetswijziging werd door burgemeesters inderdaad op verschillende 

manieren gereageerd. Voorzitter van het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters Bernt Schneiders twijfelde nog voor de inwerktreding aan de 

haalbaarheid van de nieuwe toezicht- en handhavingstaken, omdat nieuwe taken 

gemeenten dwingen om prioriteiten te stellen. Hij gaf aan in zijn eigen gemeente 

Haarlem wel actief toe te kunnen zien op naleving van de verhoogde leeftijdsgrens.6 

Zijn collega uit Veenendaal, burgemeester Wouter Kolff, gaf in het preventie- en 

handhavingsplan aan met name te zullen focussen op het tegengaan van overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren op sportverenigingen.7 Burgemeester Jos Wienen 

(gemeente Katwijk) gaf aan de koers in de handhavingsstrategie, gericht op de 

aanpak van openbare ordeproblematiek in de gemeente, niet te zullen wijzigen 

(persoonlijk interview, 8 mei 2015). Enkele voorbeelden die de diversiteit bij het 

ontwerpen van lokaal beleid aangeven.  

                                            
5 Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 341, C 

6 VNG Magazine (2013, december 16), Alcoholverbod: vooral probleem in kleinere gemeenten, 
Geraadpleegd op: 28 april, van: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/15445/alcoholverbod-vooral-
probleem-kleinere-gemeenten 
 
7 Gemeente Veenendaal (2014, mei 6), Preventie- en handhavingsplan alcohol, Geraadpleegd op: 28 
april, van: http://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/1555004/1 
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Beleid is een poging om een probleem op een bepaalde manier, door doelgericht 

denken en handelen, op te lossen te verminderen of te voorkomen (Hoogerwerf, 

2014: 18). Door invulling te geven aan lokaal beleid kan maatwerk worden geboden 

dat past bij de lokale problematiek. Naleving van regels is een essentiële 

voorwaarde om tot effectief beleid te komen, maar lang niet in alle gemeenten wordt 

wet- en regelgeving even strak nageleefd. Dat laat de verscheidenheid aan reacties 

van burgemeesters wel zien. De beperkte capaciteit van gemeentelijke 

toezichthouders en hoge kosten van handhaving dwingen burgemeesters om keuzes 

te maken in een handhavingsstrategie. Deze strategie heeft betrekking op praktische 

vragen over het wel of niet handhaven van de leeftijdsgrens in horecagelegenheden 

en op sportverenigingen, maar ook op de handhavingsstijl van de gemeentelijke 

toezichthouders. Deze stijl bepaald of er na overtreding direct sancties volgen of 

enkel waarschuwingen en advies.   

Als gevolg van de recente decentralisatie is het interessant om te kijken hoe 

gemeenten inmiddels invulling geven aan het toezicht op de Drank- en Horecawet. 

Uit onderzoek onder 213 Nederlandse gemeenten, eind 2014 uitgevoerd door het 

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is gebleken dat bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet voornamelijk de leeftijdsgrenzen gecontroleerd worden door 

gemeentelijke toezichthouders. Ruim 83 procent van de controles is gericht op de 

verhoogde minimum leeftijdsgrens om op die manier overmatig alcoholgebruik onder 

jongeren terug te dringen (Greeff, Franken & Dalen, 2014: 30). Bij overtreding van 

de leeftijdsgrens kan handhaving gericht zijn op het informeren en adviseren, 

waarschuwen of sanctioneren van de overtreder. Om te onderzoeken of 

burgemeesters verschillende handhavingsstijlen hanteren en hoe eventuele 

verschillen te verklaren zijn staat de volgende vraag in dit onderzoek centraal: 

In hoeverre worden er verschillende handhavingsstijlen gehanteerd om overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren te reduceren en hoe zijn eventuele verschillen in 

handhavingsstijlen te verklaren?  
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Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen 

geformuleerd: 

• Waarom is handhaving een essentiële voorwaarde voor beleid? 

• Welke verschillende handhavingsstijlen zijn toepasbaar bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet? 

• Welke handhavingsinstrumenten zijn van toepassing bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet?  

• Hoe zijn verschillen in de toepassing van handhavingsstijlen te verklaren? 

1.4 Doel van het onderzoek  

Onder invloed van New Public Management, een beweging die sinds de jaren ’80 

bestuurlijke vernieuwingen met zich meebrengt, worden verschillende taken en 

bevoegdheden van de nationale overheid overgeheveld naar gemeenten (Bovens, 

Hart & Twist, 2012: 42 - 43). Gemeenten moeten vaak flink investeren om taken 

goed uit te kunnen voeren. In geval van de decentralisatie van het toezicht op de 

Drank- en Horecawet bijvoorbeeld moesten gemeentelijke toezichthouders worden 

opgeleid of de capaciteit worden uitgebreid. Door beperkte financiële middelen is het 

bevoegd gezag in de gemeente genoodzaakt om een eigen strategie en stijl toe te 

passen die passend is bij de lokale situatie. Het doel van dit onderzoek is om de 

verschillende handhavingsstijlen bij een recente decentralisatie als het toezicht op 

de Drank- en Horecawet te beschrijven en een verklaring te vinden voor eventuele 

verschillen. 

Vaak kunnen preventie en handhaving, twee beleidsinstrumenten die ervoor moeten 

zorgen dat beleidsdoelen worden bereikt, niet los van elkaar worden gezien. In dit 

onderzoek zal enkel worden ingegaan op handhaving als middel om de 

leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet na te leven. Preventiemaatregelen 

(zoals de landelijke campagne ‘Nix18’) worden vaak op grote schaal, in regionaal of 

landelijk verband, toegepast en zijn daardoor lastig te onderzoeken per gemeente.  

 

 



 

 15 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 

Beleid is een poging om een probleem op een bepaalde manier, door doelgericht 

denken en handelen, op te lossen te verminderen of te voorkomen (Hoogerwerf, 

2014: 18). Vaak heeft een beleidsmaatregel meerdere doelen. Zo kan alcoholbeleid 

niet alleen een poging zijn om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen, het 

kan ook een middel zijn om overlast door jeugd aan te pakken. De doelen van het 

beleid worden niet gerealiseerd als wet- en regelgeving, een beleidsinstrument dat 

gebruikt wordt om een bepaald doel te bereiken, niet wordt nageleefd. Naleving is 

essentieel, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker als een maatregel nieuw is laat 

naleving vaak op zich wachten, omdat burgers en bedrijven hun gedrag aan de 

nieuwe regels moeten aanpassen (Mastenbroek en Versluis, 2014: 138). Vandaar 

dat handhaving, in verschillende stijlen denkbaar, een belangrijke rol speelt om 

bepaalde doelen te bereiken. 

In de beleidswetenschap worden verschillende handhavingsstijlen beschreven, maar 

naar de feitelijke handhavingsstijl van Nederlandse toezichthouders is volgens Bunt, 

Erp en Wingerde (2007: 396) nog maar weinig onderzoek gedaan. Een van de 

handhavingsstijlen waar veel beleidsmakers zich door laten inspireren is de 

responsieve handhavingsstijl van Ayres en Braithwaite (1992). Volgens hen kan 

vaak worden volstaan met lichte, controlerende instrumenten, zolang de 

toezichthouder maar zware instrumenten achter de hand heeft voor situaties waarin 

sprake is van tegenwerking. Zo kan gedrag worden beïnvloed zonder dat kostbare 

sancties nodig zijn. In hoeverre de responsieve, kostenbesparende stijl en/of andere 

handhavingsstijlen gehanteerd worden bij het toezicht op de Drank- en Horecawet 

zal in dit onderzoek bij vier gemeenten worden getoetst.  

Daarbij worden er door Kagan (1989) en Wiering (1999) verschillende verklaringen 

gegeven waarom voor bepaalde handhavingsstijlen wordt gekozen. Welke factoren 

van invloed zijn bij het vaststellen van een handhavingsstijl voor het toezicht van de 

Drank- en Horecawet zal in een verkennend onderzoek bij vier gemeenten worden 

onderzocht. Op die manier worden aan de theorie van Kagan en Wiering nieuwe 

onderzoeksresultaten toegevoegd. In hoeverre de resultaten te generaliseren zijn 

naar een grotere populatie, zal in het afsluitende hoofdstuk worden besproken.  



 

 16 

1.6 Maatschappelijke relevantie 

“Handhaving is kostbaar en ook niet altijd opportuun”, aldus Mastenbroek en 

Versluis (2014: 145). Niet alleen in capaciteit, maar ook in expertise moet worden 

geïnvesteerd. In geval van de decentralisatie van de toezichtstaken op de Drank- en 

Horecawet betekende dat per 1 januari 2013 gemeentelijke toezichthouders 

moesten worden opgeleid. Door handhavingsstijlen te beschrijven en te toetsen in 

hoeverre deze feitelijk in vier gemeenten worden toegepast kunnen gemeenten van 

verschillende ervaringen leren. 

De burgemeester is, zoals vastgesteld in artikel 41 lid 1 van de Drank- en 

Horecawet8, in een gemeente verantwoordelijk voor de naleving van deze wet. De 

wijze waarop de gemeentelijke toezichthouders handhaving toepassen hangt dan 

ook voor een groot deel af van de handhavingsstijl die hun bevoegd gezag hanteert. 

Door onderzoek te doen naar factoren die van invloed zijn bij het vaststellen van 

handhavingsstijlen, kunnen gemeenten zelf een verklaring geven als hen om 

toelichting wordt gevraagd door betrokken partijen.  

1.7 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk is in het tweede hoofdstuk een theoretisch kader 

uitgewerkt. Hierin zullen aan de hand van theorieën verschillende handhavingsstijlen 

worden besproken en toegelicht. Uit de theorie volgt tevens de 

onderzoekshypothese. In het derde hoofdstuk volgt de methode van onderzoek, 

waarna in hoofdstuk vier de handhavingsstijlen van vier cases worden besproken. 

Hoofdstuk vijf koppelt de resultaten van het onderzoek aan het theoretisch kader, 

waaruit een analyse volgt. De conclusie, aanbevelingen en een discussie over het 

onderzoek volgt in het zesde hoofdstuk. In dit laatste hoofdstuk zal ook de 

onderzoekshypothese worden bevestigd of verworpen.  

 

 

                                            
8  Drank- en Horecawet (1964, 7 oktober). Geraadpleegd op: 29 juni 2015, van: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/geldigheidsdatum_29-06-2015   
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2.  Theoretisch Kader 

Uit de memorie van toelichting op de eerste Drankwet van 1881 (zie paragraaf 1.1) 

valt op te maken dat overmatig alcoholgebruik onder jongeren erkend is als 

maatschappelijk probleem. Een probleem dat niet alleen vele individuen betreft, 

maar ook steeds meer het karakter aanneemt van een ‘volkszonde’ (Modderman & 

Six, 1881: 4). Om een maatschappelijk probleem op te lossen kan verandering van 

gedrag van burgers en organisaties worden bewerkstelligd door beleidsinstrumenten 

in te zetten (Bovens et al., 2012: 86). Hoogerwerf (2014: 18) definieert een 

beleidsinstrument als “alles wat een actor gebruikt of kan gebruiken om het bereiken 

van één of meer doeleinden te bevorderen”. Verhoging van de minimum 

leeftijdsgrenzen voor het gebruik van alcohol, van zestien naar achttien jaar, is zo’n 

beleidsinstrument. Daarmee is nog niet gesteld dat dit beleidsinstrument ook 

daadwerkelijk leidt tot het bereiken van een beleidsdoel. Daarvoor is culturele 

integratie, een samensmelting van doelstellingen, tussen overheid en burgers nodig. 

Ook zullen burgers meer bereid moeten zijn mee te werken aan de uitvoering van 

overheidsbeleid naarmate zij dezelfde doelen hebben als de overheid (Hoogerwerf, 

1983: 38).  

Culturele integratie van beleidsdoelen behandelt de vraag in hoeverre wet- en 

regelgeving wordt nageleefd door burgers. Naleving kan worden bevorderd door 

handhaving (Mastenbroek & Versluis, 2014: 137 - 138). In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op het belang van handhaving, de verschillende handhavingsinstrumenten 

en –stijlen. Ook zullen factoren worden besproken die van invloed zijn bij het 

vaststellen van handhavingsstijlen.  

2.1 Het belang van handhaving 

Het succes en falen van overheidsbeleid wordt in sterke mate bepaald door de 

keuze van beleidsinstrumenten: draagt het beleidsmiddel bij aan het bereiken van 

een beleidsdoel? (Glasbergen & Simonis, 1979: 41). Daarvoor is het van belang te 

weten wat de effectiviteit is van beleidsinstrumenten, maar dat is volgens Fenger en 

Klok (2014: 201) vooraf lastig te bepalen. Vaak zijn beleidsinstrumenten gericht op 

beïnvloeding van gedrag. Kahneman (2011) stelt dat wanneer een opgelegde norm 

in strijd is met een diepgewortelde sociale norm, dit naleving door de leden van de 
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groep belemmerd. Voor een groot deel wordt de effectiviteit van beleidsinstrumenten 

daarom bepaald door de mate waarin leden van de groep de opgelegde norm 

naleven. De overheid moet ervoor zorgen dat de nieuwe sociale norm, zoals de 

verhoogde minimumleeftijd voor alcoholgebruik, succesvol geïntroduceerd wordt. 

Daarvoor kan de overheid gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten inzetten. 

Fenger en Klok (2014: 201 – 203) verdelen gedragsbeïnvloedende 

beleidsinstrumenten onder in een communicatief, economisch, juridisch en fysiek 

sturingsmodel.  

In de praktijk maken gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten onderdeel uit van 

een beleidsstrategie en worden verschillende instrumenten tegelijkertijd ingezet 

(Fenger & Klok, 2014: 195). Dit onderzoek richt zich alleen op het juridisch 

sturingsmodel, omdat handhavingsinstrumenten daaronder vallen. Juridische 

instrumenten leggen, door middel van specifieke regels, beperkingen op aan burgers 

om op die manier burgers gewenst gedrag te verplichten. Beperkende instrumenten 

kunnen doorgaans rekenen op een hoge weerstand en weinig steun van burgers, 

waardoor lang niet alle opgelegde normen nageleefd worden (Fenger & Klok, 2014: 

194). Strakke regels nodigen uit tot verzet, zo stellen Bruijn en Heuvelhof (1994: 10). 

Om burgers en organisaties wet- en regelgeving te doen naleven, om beleidsdoelen 

te bereiken, is handhaving noodzakelijk (Bruijn & Heuvelhof, 1994: 11). Want zolang 

er recht is zijn er burgers en organisaties die ongehoorzaam zijn aan het recht 

(Berge, 1997: 373). 

Critici van de inzet van handhavingsinstrumenten, zoals de sociaalpsycholoog Tyler 

(2006), stellen dat mensen zich aan wet- en regelgeving houden wanneer zij regels 

als legitiem beschouwen. Beleidsmakers zouden niet moeten dreigen met eventuele 

sancties, maar juist wet- en regelgeving moeten creëren die gebaseerd is op 

legitimiteit en respect voor de autoriteit. Schuyt (1987: 33) wijst op het belang om 

wet- en regelgeving te baseren op consensus, zodat burgers zelf de 

verantwoordelijkheid voelen om beleidsdoelen te bereiken en wet- en regelgeving na 

te leven.  

Michiels en Muller (2013: 29) achten het naïef om te denken dat regels worden 

nageleefd omdat ze moreel geaccepteerd worden. Zij stellen dat met name 



 

 19 

ordeningswetgeving, wetgeving die randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk 

verkeer 9 , niet op al teveel intrinsieke waarde kan rekenen van burgers en 

organisaties en dat zonder handhaving er geen gegarandeerde mate van naleving is.  

Er bestaan verschillende opvattingen over wat het belang is van handhaving. 

Handhaving betreft in haar ruimste opvatting “elke handeling die erop gericht is de 

naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen” (Michiels, 

1995: 12). Volgens deze definitie kunnen ook preventieve voorlichtingscampagnes 

onder het begrip handhaving worden gerekend. Omdat dit onderzoek enkel is 

toegespitst op handhaving van rechtsregels is gekozen voor een enge definitie. Als 

in dit onderzoek wordt gesproken over handhaving, dan wordt bedoeld: “het zorg 

dragen voor de naleving van rechtsregels voor zover die zorg bestaat uit hetzij het 

uitoefenen van toezicht, hetzij het toepassen van een sanctie”.10 Daartoe beschikt 

een bevoegd bestuursorgaan vaak over verschillende handhavingsinstrumenten die 

kunnen worden ingezet om naleving te bevorderen en zo het bereiken van één of 

meerdere beleidsdoelen te waarborgen.  

2.2 Van toezicht naar handhaving 

Het uitoefenen van toezicht, bijvoorbeeld op de naleving van wet- en regelgeving, 

wordt in theorie vaak losgekoppeld van het begrip handhaving. Opvallend is ook dat 

in de Algemene Wet Bestuursrecht handhaving en toezicht op naleving twee aparte 

titels zijn. Toezicht gaat over “het verzamelen van informatie over de vraag of een 

handeling voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een 

oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”. 11 

Toezicht gaat dus vooraf aan het eventueel ingrijpen door een handhavende 

instantie, maar in de praktijk leidt toezicht er vaak toe dat overtredingen worden 

voorkomen, reeds gepleegde overtredingen worden beëindigd en sancties vaak niet 

(meer) nodig zijn (Blomberg, 2013: 33). Vandaar dat toezicht niet los kan worden 

                                            
9 Kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26 800, nr. 67, pp. 2 
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 – 2000, 21 481, nr. 1-2, pp. 30 

11 Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 831, nr. I, pp. 7 
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gezien van handhaving, omdat beide activiteiten zorg dragen voor de naleving van 

wet- en regelgeving.   

John Braithwaite (1989: 140) is net als de eerder aangehaalde sociaalpsycholoog 

Tyler van mening dat naleving van de wet voortkomt uit een morele overtuiging. 

Interventie na een regelovertreding moet volgens hem gebaseerd worden op de 

houding en beweegredenen van de overtreder. Over het algemeen volstaat 

overtuiging van, uitleg en advies aan de regelovertreder op het moment dat er 

controle wordt uitgevoerd. Als de overtreder zijn gedrag daardoor niet laat 

beïnvloeden zijn straffen nodig. Samen met Ian Ayres werd deze ‘responsive 

regulation’-benadering, responsief aan het gedrag van de regelovertreder, tot 

uitdrukking gebracht in een handhavingspiramide (zie tabel 1). De 

handhavingspiramide laat zien dat het inzetten van handhavingsinstrumenten, 

oplopend in zwaarte van de sanctie, kan worden geordend en van onderaf, van 

lichte naar zware sancties, benaderd moet worden. Volgens Bunt, Erp en Wingerde 

(2007: 387) heeft de handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite een centrale 

positie verworven in wetenschappelijk debat over handhaving en is het tevens een 

belangrijke inspiratiebron in de praktijk van veel beleidsmakers van handhavende 

organisaties.

 
Tabel 1: vertaling van de handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite. Overgenomen uit Hoe 

stevig is de piramide van Braithwaite? door Bunt, Erp en Wingerde (2007: 389) 
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2.3 Ordening van handhavingsinstrumenten  

Volgens Ayres en Braithwaite (1992) moet in eerste instantie getracht worden om 

door middel van interactie en instructie het gedrag van regelovertreders te 

beïnvloeden. In sommige gevallen zijn regelovertreders zich niet bewust van hun 

strafbare daad, bijvoorbeeld vlak na de inwerkingtreding van nieuwe wet- en 

regelgeving. In dat geval volstaat uitleg of advies door de handhaver, zodat de 

overtreder zelf de verantwoordelijkheid ervaart om wet- en regelgeving na te leven. 

Wanneer advies of instructie de regelovertreder niet overtuigt om zijn of haar gedrag 

aan te passen aan wettelijke verplichtingen, dan kan de handhaver een hogere trap 

in de handhavingspiramide toepassen. 

Ayres en Braithwaite stellen dat een handhavingsstijl die enkel gericht is op 

overtuiging misbruikt zal worden. De mogelijkheid om zwaardere sancties toe te 

kunnen passen is cruciaal voor de effectiviteit van handhaving, omdat deze sancties 

als stok achter de deur kunnen dienen. Niet altijd hoeven zwaardere sancties te 

worden ingezet maar is de afschrikwekkende werking voldoende om gedrag positief 

te beïnvloeden.  

Als na instructie de regelovertreder niet overtuigd is om zijn of haar gedrag aan te 

passen aan de norm, moet volgens de volgende stap in de piramide de overtreding 

expliciet worden veroordeeld door de omgeving. Deze morele straf zou ervoor 

moeten zorgen dat de overtreder een schaamtegevoel ontwikkeld, doordat de 

sociale omgeving het gedrag openlijk afkeurt. Op die manier zal de overtreder 

zichzelf ervan weerhouden niet opnieuw in de fout te gaan. Braithwaite (1989: 140 - 

143) noemde dit in een eerder werk de ‘shaming’-strategie.  

Pas als na een waarschuwing de regelovertreder zijn of haar gedrag nog niet heeft 

bijgesteld naar de norm, zouden daadwerkelijke sancties moeten volgen. In eerste 

instantie volstaan bestuursrechtelijke sancties, veelal financieel van aard, voor het 

aanleren van het gewenste gedrag. Mochten ook die sancties niet het gewenste 

effect hebben, dan kunnen zwaardere maatregelen worden getroffen om de 

regelovertreder te behoeden van verdere overtredingen. Hierbij kan worden gedacht 

aan het intrekken van de vergunning, sluiting van de onderneming of strafrechtelijke 

vervolging.  
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2.4 Invloedrijke factoren op de handhavingsstijl  

Als een overtreding geconstateerd is, staat nog niet automatisch vast of en welke 

handhavingsinstrumenten toegepast moeten worden om een beleidsdoel te bereiken. 

Daarvoor maakt een handhaver, gebaseerd op instructie door het bevoegd 

bestuursorgaan, verschillende afwegingen (Berge, 1997: 394). Volgens de 

handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite zou de keuze van 

handhavingsinstrumenten een reactie moeten zijn op de houding en de  

beweegredenen van de regelovertreder. Dat vraagt van de handhaver onderzoek 

naar de intentie van de overtredende partij. Deze responsieve houding is een 

voorbeeld van een handhavingsstijl.  

De handhavingsstijl bepaalt de werkwijze van handhavers en is “een in de 

uitvoeringspraktijk waar te nemen patroon van handelingen en beslissingen dat 

voortkomt uit pogingen om normconform gedrag te bewerkstellingen” (Wiering, 1999: 

17). Deze werkwijze wordt onder andere bepaald door de complexiteit en specificiteit 

van de wetgeving. Ook de mogelijkheid van de handhavende instantie om 

overtredingen te ontdekken en de kennis van de handhavingsfunctionaris zijn van 

invloed bij het vaststellen van de handhavingsstijl. Als vijfde verklaring geeft Kagan 

(1989: 105 – 112) aan dat de politieke omgeving rond de handhavingsorganisatie in 

sterke mate van invloed is.   

2.4.1 Invloed van de politieke omgeving 

Robert Kagan stelt dat het vaststellen van een handhavingsstijl een politiek proces is, 

waarbij politieke instanties uit de omgeving van een handhavingsorganisatie 

rechtstreeks invloed proberen uit te oefenen op de handhavingsstijl. Het bevoegd 

gezag van een handhavingsorganisatie zou volgens Kagan (1989: 106) open 

moeten staan voor deze invloeden, om openbare kritiek op handhaving te vermijden.  

Als onderdeel van de politieke omgeving bespreekt Kagan de invloed van 

belangengroepen, die bijvoorbeeld via berichtgeving in de media druk uitoefenen op 

de wijze van handhaving. In de Verenigde Staten worden handhavingsorganisaties 

door belangengroepen geregeld voor de rechter gebracht als zij het niet eens zijn 

met de wijze van handhaven. Kagan (1989: 107 – 108) constateert dat klachten van 
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belangengroepen er juist toe leiden dat handhavingsorganisaties vaker sancties 

opleggen.  

Ook bespreekt Kagan de rol van politici. Door budgetrestricties op te leggen, het 

bevoegd gezag te benoemen en zich kritisch uit te spreken over de wijze van 

handhaven trachten politici directe invloed uit te oefenen op de dagelijkse 

uitvoeringspraktijk van de handhavingsorganisatie. Vaker na incidenten of rampen, 

Kagan spreekt over triggering events, die impact hebben op de samenleving roepen 

politieke leiders het bevoegd gezag van een handhavingsorganisatie op om strikter 

te handhaven (Kagan, 1989: 108 – 112). 

Volgens Mark Wiering gaat Kagan er teveel van uit dat de handhavingsorganisatie 

“een homogene entiteit” is (Wiering, 1999: 31). In zijn onderzoek naar 

handhavingsstijlen stelt Wiering dat de vijf factoren die Kagan geeft als verklaring 

voor verschillen in handhavingsstijlen te beperkt zijn. Wiering voegt onder andere de 

invloed van persoonskenmerken van functionarissen toe, die voortkomen uit 

opleiding en ervaring en het op basis daarvan ontwikkelde referentiekader van 

toezichthouders. 

Deze factoren verklaren waarom handhaving geen universeel middel is om 

beleidsdoelen te bereiken en waarom handhavingsstijlen ook per uitvoerende 

organisatie sterk van elkaar kunnen verschillen. 

2.5 Verschillende handhavingsstijlen 

Bij het onderscheiden van handhavingsstijlen worden in de literatuur vaak twee 

uitersten als uitgangspunt genomen: een normatieve en punitieve handhavingsstijl 

(Bunt, Erp & Wingerde, 2007; Mastenbroek & Versluis, 2014; Wiering, 1999). De 

normatieve handhavingsstijl, ook wel informele stijl of compliance genoemd, gaat op 

zoek naar morele instemming met de wet- en regelgeving door de regelovertreder. 

Met begrip voor de situatie probeert de handhaver door middel van advies en 

overreding de regelovertreder te overtuigen wet- en regelgeving zelf na te leven. 

Handhavers zijn met name gericht op conforme naleving van de regels, in plaats van 

het aantal en soort sancties dat zij op kunnen leggen. Deze stijl maakt voornamelijk 

gebruik van de lichte sancties uit de handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite. 
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Bij de punitieve handhavingsstijl, ook wel formele of legalistische stijl genoemd, laat 

de handhaver zich meer leiden door de letter van de wet. Bij regelovertreding zal de 

handhaver sneller sancties toepassen en de regelovertreder straffen. Deze 

legalistische stijl zal eerder gebruik maken van de zwaarste sancties uit de 

handhavingspiramide.  

Door onderzoek naar de gevolgen van deze normatieve en punitieve 

handhavingsstijl is bekend dat beide stijlen hun tekortkomingen hebben en in de 

praktijk niet in zulke extreme vormen voorkomen. De twee uiterste stijlen vullen 

elkaar aan, waardoor in de praktijk vaak handhavingsinstrumenten worden 

toegepast die voluntariteit (spontane naleving) en imperativiteit (gedwongen naleving) 

vermengen (Bruijn & Heuvelhof, 1994; Stokkom, 2004). Het resultaat is dat Stokkom 

(2004: 39) twee vermengde handhavingsstijlen toevoegt  (zie tabel 2 op de volgende 

pagina): een coöperatieve en een probleem-georiënteerde stijl.  

De coöperatieve handhavingsstijl is volledig gebaseerd op de responsieve 

benadering van Braithwaite (zie 2.2). Braithwaite heeft de visie dat een combinatie 

van een op afschrikking gebaseerde handhavingsstijl met een compliance gerichte 

benadering door de handhaver het beste werkt (Bunt, Erp & Wingerde, 2007: 386). 

In de coöperatieve handhavingsstijl tracht de handhaver de beweegredenen van de 

regelovertreder te traceren en vervolgens door overtuiging het belang van 

regelnaleving te benadrukken. Door deze interactie tussen overheid en 

regelovertreders ontstaat een vertrouwensrelatie die spontane naleving stimuleert 

(Stokkom, 2004: 29). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid spreekt 

bij deze handhavingsstijl ook wel over een nevenheid in plaats van een overheid die 

op gelijke voet met burgers en organisaties werkt aan zelfregulering (Couvret & 

Mulder, 2008: 80). Belangrijk is dat een responsieve benadering veel kennis en 

inzicht vraagt in de beweegredenen van de regelovertreder. Bunt, Erp & Wingerde 

(2007: 395) vragen zich af of deze handhavingsstijl in de praktijk toegepast kan 

worden, gezien de lage frequentie van controles waardoor kennis in de praktijk 

beperkt blijft. 

Bij de probleem-georiënteerde handhavingsstijl wordt verondersteld dat er 

zogeheten hotspots zijn aan te wijzen waar regelovertredingen geconcentreerd zijn. 
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Dit kunnen wijken, straten, maar ook andere ontmoetingsplaatsen zijn. Door toezicht 

volledig te concentreren op deze hotspots, en daar op onverwachtse momenten zeer 

zichtbaar te controleren en legalistisch te handhaven, zal het afschrikwekkende 

effect leiden tot regelnaleving. Deze handhavingsstijl vereist vooraf grondig 

onderzoek naar deze hotspots (Stokkom, 2004: 25 – 26). 

 
Tabel 2: overzicht van handhavingsstijlen. Overgenomen uit Handhaven: eerst kiezen, dan doen. 

Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen (Deelrapport 1) door Stokkom (2004: 39) 

2.6 Conclusie en hypothese 

Bij het ontwikkelen van een handhavingsstrategie staan beleidsmakers voor de 

keuze om een handhavingsstijl te kiezen die het meest effectief is voor het te 

bereiken beleidsdoel. Stokkom (2004: 40) stelt dat een sterk op afschrikking gerichte 

benadering funest is voor het nalevingsgedrag, maar daarover verschillen theoretici 

sterk van mening. In sommige gevallen volstaat een handhavingsstijl die spontane 

naleving stimuleert door overtuiging en coöperatie, in andere gevallen (bij een 

hardleerse doelgroep bijvoorbeeld) is een probleem-georiënteerde of punitieve 

handhavingsstijl nodig.  

Om reducering van overmatig alcoholgebruik onder jongeren tot stand te brengen is 

gedragsbeïnvloeding essentieel. Om dit beleidsdoel te bereiken is een 

handhavingsstijl nodig die sterk gericht is op het aanleren van gedrag, maar vaak 

verschillen handhavingsorganisaties van visie over welke handhavingsstijl daarvoor 
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het meest effectief is. Deze visie wordt naar verwachting mede bepaald door de 

(politieke) omgeving van het bevoegd bestuursorgaan. Complexiteit en specificiteit 

van de wetgeving is in dit geval universeel en zal in dit onderzoek tussen gemeenten 

niet verschillen, vandaar dat geen onderzoek zal worden gedaan naar deze 

verklaring van Kagan (1989). Kennis van de handhavingsfunctionaris is een niet 

exact meetbare dimensie. Bovendien wordt door middel van een vastgesteld 

examen gestreefd naar gelijkwaardige kennis van de gemeentelijke 

toezichthouder.12  

Persoonskenmerken hebben volgens Wiering (1999) betrekking op uitvoerende 

functionarissen, maar tijdens interviews met burgemeesters zal onderzocht worden 

in hoeverre ook de persoonskenmerken van het bevoegd bestuursorgaan van 

invloed zijn bij het vaststellen van handhavingsstijlen. De verwachting voor dit 

onderzoek is dat de handhavingsstijl voor het toezicht op de Drank- en Horecawet, 

vanwege de hoge weerstand op vergelijkbare ordeningswetgeving, in interactie met 

de omgeving wordt bepaald. Met name de politieke omgeving zal van invloed zijn, 

ook om openbare kritiek op het bevoegd gezag te vermijden (Kagan, 1989: 106). 

Vandaar dat de onderzoekshypothese als antwoord op de eerder beschreven 

probleemstelling (zie paragraaf 1.3) luidt: 

Eventuele verschillen in toegepaste handhavingsstijlen bij het toezicht op de 

leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet zijn te verklaren aan de hand van de 

verschillen in politieke omgevingen van het bevoegd bestuursorgaan.  

 

 

 

 

 

                                            
12 Vastgesteld in artikel 3a van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet 
(2013, 10 januari). Geraadpleegd op: 20 juli 2015, van: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032771/geldigheidsdatum_20-07-2015  
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3.  Methode van onderzoek 

Bij de handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten kregen gemeenten de 

keuze tussen twee handhavingsstijlen: een inventariserende of een gerichte 

werkwijze.13 Om een verklaring te kunnen geven waarom gemeenten voor een 

bepaalde werkwijze kiezen bij het toezicht op de Drank- en Horecawet, is een 

kwalitatief en explorerend onderzoek uitgevoerd onder verschillende cases.  

Het centrale concept van dit onderzoek, te weten de verschillende 

handhavingsstijlen, geeft vorm aan het antwoord op de probleemstelling. Welke 

handhavingsstijl door gemeenten gehanteerd wordt zal worden gemeten aan de 

hand van de vier handhavingsstijlen die beschreven staan in paragraaf 2.5. In deze 

paragraaf staan de handhavingsstijlen zo operationeel als mogelijk beschreven en 

uitgewerkt in tabel 2. Daarbij zal in eerste instantie worden onderzocht in hoeverre 

het bevoegd gezag spontane naleving wilt stimuleren of door middel van sancties 

naleving wilt afdwingen. Deze uitgangspunten zijn meetbaar door tijdens het 

verzamelen van data in te gaan op de manier waarop gemeentelijke toezichthouders 

te werk gaan.  

Zo zal bij het meten van de coöperatieve handhavingsstijl worden gelet op de 

interactie tussen de gemeentelijke toezichthouder en de alcoholverstrekker. Bij het 

meten van de probleem-georiënteerde handhavingsstijl staan hotspots centraal en 

zal in dit onderzoek met name worden gelet in hoeverre het bevoegd gezag toezicht 

en handhaving concentreert op deze plekken. In geval van de normatieve - en de 

punitieve handhavingsstijl zal respectievelijk morele instemming bij de 

alcoholverstrekker en het snel opleggen van sancties beide handhavingsstijlen 

meetbaar maken. 

Gekozen is voor twee gemeenten die bekend staan om alcohol- en 

verslavingsproblematiek onder jongeren: Katwijk en Urk. Beide gemeenten zijn 

                                            
13 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012), Handreiking Drank- en Horecawet voor 

gemeenten, Geraadpleegd op: 11 juli 2015, van: 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/nieuws/handreiking-drank-en-horecawet-voor-gemeenten  
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daarover vaker in het nieuws geweest en erkennen, gelet op de toelichting van de 

burgemeester, ook de problematiek. Deze gemeenten kunnen sinds de 

decentralisatie van het toezicht op de Drank- en Horecawet maatwerk bieden aan de 

lokale problematiek. Om de externe validiteit te verhogen zijn ook twee gemeenten 

geselecteerd waar verslavingsproblematiek niet van dergelijke grootte aan de orde is. 

Bij de selectie is gezocht naar gemeenten met een vergelijkbare demografische 

samenstelling en een burgemeester met een andere politieke kleur. De 

burgemeester stelt als bevoegd gezag de handhavingsstijl vast. Naar verwachting 

zijn hierbij politieke- en persoonlijke kenmerken van het bevoegd gezag van invloed. 

Om de betrouwbaarheid te verhogen is daarom met name gelet op de politieke kleur 

van de burgemeester. Deze twee gemeenten zijn Veenendaal en Uithoorn, met 

respectievelijk een VVD- en een partijloze burgemeester. Katwijk en Urk hebben 

beiden een CDA-burgemeester.  

Via een meervoudige gevalsstudie worden op basis van interviews met 

burgemeesters en ondersteunend onderzoek naar vastgestelde preventie- en 

handhavingsplannen en notulen van gemeenteraadsvergaderingen de 

handhavingsstijlen in de cases Katwijk, Veenendaal, Urk en Uithoorn onderzocht. In 

het preventie- en handhavingsplan, vastgesteld en besproken door de 

gemeenteraad, staat de handhavingsstrategie beschreven. Door beschrijvend 

onderzoek naar de handhavingsstijl in de cases, zoals opgesteld in het preventie- en 

handhavingsplan, kan antwoord worden gegeven aan het beschrijvende deel van de 

probleemstelling te weten in hoeverre er verschillende handhavingsstijlen worden 

gehanteerd om overmatig alcoholgebruik onder jongeren te reduceren. Bovendien 

wordt op die manier tevens de invloed van de politieke omgeving onderzocht. 

Burgemeesters stellen de handhavingsstijl vast en instrueren daarmee de 

gemeentelijke toezichthouders. Gekozen is voor diepte-interviews om op die manier 

opvattingen en ideeën over de handhavingsstijl te achterhalen. Deze diepte-

interviews zijn ongestructureerd opgezet, om sociaal wenselijke antwoorden te 

vermijden en door te kunnen vragen. Zo kan de vaak onbewuste intentie van de 

gekozen handhavingsstijl worden achterhaald. Op die manier kan een betrouwbaar 

antwoord worden gegeven aan het verklarende deel van de probleemstelling.   
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Bij afname van de interviews wordt, na een korte introductie, in het eerste deel 

ingegaan op de gehanteerde handhavingsstijl. Daarbij zal door open vragen te 

stellen uitgebreid worden ingegaan op de lokale situatie met betrekking tot 

alcoholgebruik onder jongeren. Daarop zal worden gevraagd naar de manier waarop 

gemeentelijke toezichthouders te werk gaan. Op basis van deze antwoorden zal de 

handhavingsstijl worden vastgesteld. In het tweede deel van het interview wordt naar 

een verklaring gezocht voor de gehanteerde handhavingsstijl. Met name zal worden 

ingegaan op de vraag waarom de zojuist beschreven handhavingsstijl wordt 

gehanteerd. Het antwoord op deze vraag maakt de verklaring tot een meetbaar 

concept.  

Om de invloed van de politieke omgeving te onderzoeken wordt tijdens de interviews 

gevraagd naar de mening van de gemeenteraad op de handhavingsstijl. Daarbij zal 

worden ingegaan op vragen of discussies die zijn gevoerd met de politieke fracties, 

zowel tijdens gemeenteraadsvergaderingen of daarbuiten.  Ook zal uitgebreid 

worden gevraagd naar de mening van lokale alcoholverstrekkers op de 

handhavingsstijl en eventueel worden doorgevraagd of deze mening de wijze van 

handhaven beïnvloedt. Op die manier kan worden gemeten in hoeverre andere 

belanghebbenden invloed hebben gehad  op de handhavingsstijl. Om de 

betrouwbaarheid te verhogen zullen ook de notulen van 

gemeenteraadsvergaderingen rond het vaststellen van het preventie- en 

handhavingsplan worden bestudeerd. Daarbij zal met name worden gelet op de 

vragen en eventueel uitgesproken kritiek vanuit politieke fracties over de werkwijze 

van gemeentelijke toezichthouders. 

De gemeente Katwijk en Veenendaal kennen ongeveer 63.000 inwoners, waarvan 

16.500 jongeren onder de twintig jaar. Beide gemeenten hebben negentien 

horecagelegenheden binnen een straal van vijf kilometer (CBS, 2014). De gemeente 

Katwijk is geregeld in het nieuws vanwege haar verslavingsproblematiek onder 

jongeren. Ook de gemeente Urk staat in mediaberichtgeving bekend om haar hoge 

cijfers als het gaat om alcoholgebruik onder jongeren.14 De gemeente Urk telt bijna 

                                            
14  VNG Magazine (2011, 22 september), Jongeren Urk scoren slecht in GGD-onderzoek, 
Geraadpleegd op: 12 juli 2015, van: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/3342/jongeren-urk-scoren-
slecht-ggd-onderzoek  
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20.000 inwoners, waarvan 7.500 jongeren onder de twintig jaar (CBS, 2015). 

Daarmee is Urk de gemeente met relatief het meeste aantal jongeren van Nederland 

(Rijksoverheid, 2011). De gemeente Uithoorn ligt onder de rook van Amsterdam. Net 

als op Urk kent de gemeente Uithoorn met ruim 28.000 inwoners relatief veel jeugd, 

ruim 7.000 inwoners zijn onder de twintig jaar (CBS, 2010). 
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4.  Resultaten 

Bij het indienen van de wet teneinde de leeftijdsgrenzen te verhogen van zestien 

naar achttien jaar gaven de Kamerleden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester 

en Bruins Slot aan dat ‘goede handhaving’ de voorwaarde is om overmatig 

alcoholgebruik onder minderjarigen terug te dringen. Wat onder ‘goede handhaving’ 

wordt verstaan staat in de memorie van toelichting niet aangegeven, wel geven de 

wetsindieners aan dat handhaving eenvoudiger moet worden. Over het algemeen 

waren burgemeesters blij met de wetswijziging in de Drank- en Horecawet, getuige 

ook de positieve reactie van de VNG15, maar bekend is dat zij verschillend dachten 

over de manier waarop in hun gemeente toegezien zou worden op de leeftijdgrenzen 

in de Drank- en Horecawet (zie paragraaf 1.5). Handhaving is kostbaar en dwingt in 

dit geval burgemeesters tot het maken van keuzes, zo stellen Mastenbroek en 

Versluis (2014: 145-146). In hoeverre handhavingsstijlen ook daadwerkelijk tussen 

gemeenten verschillen bij het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is 

in vier gemeenten onderzocht.  

4.1 Gemeente Katwijk 

De herkomst van de wijze waarop de gemeente Katwijk overmatig alcoholgebruik 

onder jongeren tracht te reduceren gaat terug tot ver voor de wetswijziging. De 

gemeente kampt al jaren met grote openbare orde en veiligheidsproblematiek 

veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik onder jongeren, aldus Jos Wienen (CDA) 

die sinds 2001 burgemeester is van Katwijk (persoonlijk interview, 8 mei 2015). De 

oorzaak daarvan ligt volgens hem verankerd in de eigen cultuur van het beroemde 

vissersdorp. “In de visserscultuur wordt alcoholgebruik onder jongeren thuis niet 

sterk afgekeurd. (…) Doordat er in Katwijk veel kleine huizen zijn trekken jongeren 

de straat op en daar hoort ook drankgebruik bij”, aldus burgemeester Wienen 

(persoonlijk interview, 8 mei 2015).  

Burgemeester Wienen spreekt over een specifiek eigen probleem in zijn gemeente, 

waarbij straatgroepen voor overlast zorgen. Deze straatgroepen bestaan vaak uit 

                                            
15 VNG (2013), VNG blij met verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar, Geraadpleegd op: 29 juni 2015, 
van: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-blij-met-
verhoging-alcoholleeftijd-naar-18-jaar  
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een zeer gemêleerd gezelschap waar geregeld ook jongeren vanaf twaalf tot 

veertien jaar bij zitten die meedrinken. Vandaar ook dat in de Algemene Plaats 

Verordening (hierna te noemen: APV) van de gemeente Katwijk16, artikel 2:48 lid 1, 

is vastgesteld dat drankgebruik in aangewezen gebieden verboden is.  

Het alcoholverbod voor bepaalde gebieden in de gemeente was echter geen aanpak 

van het feitelijke probleem, realiseert burgemeester Wienen zich (persoonlijk 

interview, 8 mei 2015). Minderjarigen kwamen via lokale slijterijen en supermarkten 

veel te gemakkelijk aan alcohol. Op eigen initiatief besloot burgemeester Wienen 

daarom in 2004 een convenant te sluiten met alle detailhandel in de gemeente om 

de minimumleeftijd voor het verstrekken van alcohol te verhogen naar achttien jaar. 

Op die manier moest het jongeren moeilijker worden gemaakt om alcohol aan te 

schaffen en elders, op straat, te consumeren. In eerste instantie erkenden ook de 

lokale slijterijen en supermarkten het probleem en wilden gezamenlijk de schouders 

onder de verhoogde leeftijdsgrens zetten. Onder druk van hun branchevereniging 

haakten zij uiteindelijk af.17 Onder aanvoering van burgemeester Wienen en de VNG 

werd vervolgens de lobby gestart om de verhoogde leeftijdsgrenzen wettelijk te 

verankeren en met succes.  

4.1.1 Handhavingsstrategie Katwijk 

De verhoogde leeftijdsgrens trad op 1 januari 2014 in werking. Dit gaf burgemeester 

Wienen de mogelijkheid om zijn handhavingsstrategie, gericht op beperking van de 

beschikbaarheid van alcohol voor personen onder de leeftijdsgrens, nu met formele 

wetgeving voort te zetten. 18  Beperkte beschikbare middelen en onvoldoende 

capaciteit om frequent bij alle alcoholverstrekkers te handhaven dwong de 

burgemeester tot het maken van keuzes in zijn handhavingsstrategie. In Katwijk 

                                            
16 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Katwijk (2014). Geraadpleegd op: 29 juni 2015, van: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Katwijk/333496/333496_1.html  
17 Wienen, J. (2008), Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Geraadpleegd op: 
29 juni 2015, van: http://www.kocon.nl/wp-content/uploads/2013/12/Presentatie-Jos-Wienen-
Symposium-2008.pdf  

18  Gemeente Katwijk (2014), Preventie- en handhavingsplan Verslavingsbeleid 2014-2018, 
Geraadpleegd op: 29 juni 2015, van: 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/alcoholverbod/preventieplannen-
dhw/katwijk.pdf   
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werd de beschikbare handhavingscapaciteit daarom ingezet op locaties waar het 

effect op de alcoholmatiging het grootste is: supermarkten, detailhandel en 

sportverenigingen. Op die manier werd beoogd naleving van de leeftijdsgrens te 

garanderen en zo uiteindelijk het overmatig alcoholgebruik onder jongeren te 

beperken. 

Volgens burgemeester Wienen heeft de wetgever steken laten vallen door geen 

rekening te houden met overgangsproblematiek (persoonlijk interview, 8 mei 2015). 

Abrupte handhaving van de leeftijdsgrens in de horeca zou in Katwijk ertoe leiden 

dat jongeren van zestien en zeventien jaar, die al twee jaar uitgaan in de horeca, de 

straat op worden gejaagd. Naar verwachting zou dat tot nieuwe openbare orde en 

veiligheidsproblemen leiden. 19  Om deze problematiek te voorkomen werd in de 

APV vastgesteld dat bij horecagelegenheden en jongerencentra tot 1 januari 2016 

niet handhavend zal worden opgetreden tegen personen die in de huidige situatie al 

alcohol aan kunnen schaffen.20  

De prioriteiten van burgemeester Wienen veroorzaakten flinke commotie. “Katwijk 

gaat jonge drinkers nog niet beboeten” kopten diverse landelijke dagbladen21, wat 

leidde tot Kamervragen en een gesprek tussen de burgemeester en de 

staatssecretaris. Tot wijzigingen in de handhavingsstrategie leidde het echter niet, 

de burgemeester kon rekenen op steun van de gemeenteraad.22  

 

                                            
19 Burgemeestersvoorstel Handhavingsstrategie verhoging leeftijdsgrens alcohol (2013, 12 december).  
20  Toelichting bij de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Katwijk 2014, artikel 2:34d. 
Geraadpleegd op: 30 juni 2015, van: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Katwijk/333496/333496_1.html  
21 Parool (2013, 23 november), Katwijk gaat jonge drinkers nog niet beboeten, Geraadpleegd op 30 
juni 2015, van: 
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3550209/2013/11/23/Katwijk-gaat-
jonge-drinkers-nog-niet-beboeten.dhtml   
22 Notulen van de openbare vergaderingen van de raadscommissie van Katwijk (2014, 10 juli). 

Geraadpleegd op: 20 juli 2015, van: http://katwijk.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=941930/type=pdf/Raadscommissie_140619__notulen__vastgesteld_.

pdf#search="handhavingsplan"  
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4.1.2 Handhavingsstijl Katwijk  

De handhavingsstrategie werd na vaststelling afgestemd met alle betrokken 

instanties, vanuit het idee dat iedereen belang had bij samenwerking. Met 

horecagelegenheden werd afgesproken dat zij zelf zouden toezien dat personen 

onder de zestien jaar de horecazaak niet zouden betreden. Via mystery guests, 

jongeren onder de leeftijdsgrens die de opdracht kregen pogingen te doen om 

horecazaken te betreden of alcohol aan te schaffen in detailhandelszaken, en 

gemeentelijke toezichthouders werd intensief gecontroleerd op naleving van de 

afspraken. Als horecagelegenheden een strikt deurbeleid zouden hanteren, zouden 

zij niet wekelijks gecontroleerd worden. “Het is voor het waarborgen van de naleving 

van belang om te merken dat wij als gemeente handhaving inzetten, preventie alleen 

is niet voldoende”, aldus burgemeester Wienen (persoonlijk interview, 8 mei 2015). 

Bij het constateren van een overtreding zal de toezichthouder de winkelier of uitbater 

van de horecazaak eerst benaderen met de mededeling dat er overtredingen 

geconstateerd zijn. Insteek van dit overleg is om te onderzoeken of er goede wil is 

om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Vaak is die motivatie er, omdat de 

betrokken sectoren ook de goede bedoelingen van de gemeente kennen. Met deze 

wijze van handhaving, door de sectoren in te schakelen en samen te werken, wordt 

volgens de visie van de burgemeester het effect vergroot. Dat heeft er naar eigen 

zeggen toe geleid dat er minder schriftelijke waarschuwingen nodig zijn geweest om 

naleving van de Drank- en Horecawet te stimuleren (zie tabel 3 op de volgende 

pagina). Als de ondernemer de indruk wekt, beoordeeld door de toezichthouder, te 

gedogen dan volgt eerst een waarschuwing en daarna een forse boete. Uiteindelijk 

is de burgemeester ook bereid om bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen 

gelegenheden te sluiten of de verkoop van alcohol te verbieden (persoonlijk 

interview, 8 mei 2015).  
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 Inspecties Waarschuwing Boeterapport 

2008 150 17 8 

2009 225 8 1 

2010 133 6 0 

2011 103 6 1 

2012 220 7 0 

2013 220 4 2 

2014 285 3 2 

Tabel 3: Overzicht van het aantal controles op de Drank- en Horecawet, uitgedeelde waarschuwingen 

en boetes, uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Katwijk.  

4.1.3 Politieke omgeving Katwijk 

Tijdens informatieve - en oordeelsvormende sessies met de Katwijkse 

gemeenteraad werden er vanuit de verschillende politieke fracties vragen gesteld 

over het vast te stellen preventie- en handhavingsplan. De vragen hadden met name 

betrekking op de handhavingsstrategie en openbare ordeproblematiek in de 

gemeente. Over het interventiebeleid, onderdeel van het plan, zijn tijdens openbare 

raadsvergaderingen geen enkele vragen gesteld. Op 10 juli 2014 werd het preventie- 

en handhavingsplan uiteindelijk vastgesteld.23 

Na vaststelling werd er met de belanghebbende partijen (horeca-ondernemers, 

sportverenigingen etc.) op wie het preventie- en handhavingsplan betrekking had 

overlegd, vanuit het idee dat iedereen belang had bij samenwerking.  

 

 

                                            
23 Notulen van de openbare vergaderingen van de raad en de raadscommissie van de gemeente 

Katwijk gehouden op donderdag 10 juli 2014, Geraadpleegd op: 21 juli 2015, van: 

http://katwijk.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=943808/type=pdf/Raad_140710__notulen__concept__geanonimiseer

d_.pdf#search="handhavingsplan"  
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4.2 Gemeente Veenendaal  

In 2011 sloot de gemeente Veenendaal zich aan bij het regionale 

alcoholmatigingsproject ‘FrisValley’, een neologisme van de regionaam Food Valley 

waar de gemeente met acht omliggende gemeenten onderdeel van uitmaakt. 

Uitgangspunt hiervan was om excessief alcoholgebruik onder jongeren te beperken, 

om te voorkomen dat mensen verslaafd raken aan alcohol en overlast veroorzaken. 

Als onderdeel van het alcoholmatigingsproject werd in 2012 onderzoek uitgevoerd 

naar het alcoholgebruik onder Veense jongeren. Daaruit bleek dat, in tegenstelling 

tot andere gemeenten in de regio, alcoholgebruik onder jongeren met name 

plaatsvindt bij jongeren thuis. Vergeleken met de omgeving zijn er in Veenendaal 

minder jongeren die drinken, maar vinden ouders het bovengemiddeld normaal dat 

er gedronken wordt. Vandaar dat er in eerste instantie sterk wordt ingezet op 

preventie en verhoging van het bewustzijn bij ouders en jeugd.24  

Wouter Kolff (VVD) is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Veenendaal. “Een 

gemeente met 63.000 inwoners, maar nog met een dorpse ons-kent-ons-cultuur”, 

aldus burgemeester Kolff (persoonlijk interview, 10 juni 2015). 

4.2.1 Handhavingsstrategie Veenendaal 

De verhoogde minimumleeftijd in de Drank- en Horecawet is voor burgemeester 

Kolff niet anders dan andere taken die door de Rijksoverheid worden opgedragen 

aan gemeenten. Hij ziet het nut van de wetswijziging in voor zijn gemeente en wil zo 

goed als mogelijk voldoen aan de wettelijke verplichting om de verhoogde 

leeftijdsgrenzen te handhaven. Tegelijkertijd geeft de burgemeester aan dat het niet 

de hoogste prioriteit heeft in zijn gemeente (persoonlijk interview, 10 juni 2015). 

Om de verhoogde leeftijdsgrenzen te kunnen handhaven wordt het toezicht, 

uitgevoerd door een regionale pool van toezichthouders die onderling wisselen 

tussen gemeenten, zowel preventief als repressief ingezet. Burgemeester Kolff wil 

                                            
24  Preventie- en handhavingsplan Alcohol voor de uitvoering van de Drank en Horecawet in 
Veenendaal: Periode 2014-2017. Geraadpleegd op: 30 juni 2015, van: 
http://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/1555005/1  
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met name spontane naleving door alcoholverstrekkers bevorderen (persoonlijk 

interview, 10 juni 2015). Door zoveel mogelijk overtreders op te sporen en te 

beboeten tracht burgemeester Kolff de individuele verantwoordelijkheid van 

alcoholverstrekkers aan te spreken.  

Door middel van een onderzoek onder alcoholverstrekkers is in 2013 door 

zogenoemde mysteryshoppers naleving van de leeftijdsgrenzen in kaart gebracht. 

Op basis van deze gegevens is een risicoanalyse gemaakt voor de gemeente 

Veenendaal en zijn hotspots in kaart gebracht. Op deze plaatsen waar de kans op 

overtreding groot is wordt streng, risicogericht toezicht toegepast. Dat zijn in de 

gemeente Veenendaal enkele sportkantines, horecabedrijven, supermarkten, 

jongerencentra en evenementen. Als blijkt dat deze plaatsen het goed doen, dan zal 

de gemeente meer vrijheid geven en minder vaak controleren (persoonlijk interview, 

10 juni 2015).  

4.2.2 Handhavingsstijl Veenendaal 

Volgens burgemeester Kolff vraagt de ons-kent-ons-cultuur om consistente 

handhaving, zonder ondernemers of organisaties te bevoordelen die het qua omzet 

al lastig genoeg hebben. Zo is in het verleden zowel een reguliere 

horecaondernemer, een sportvereniging als de lokale stichting Oranjedag beboet. 

Dat leverde vragen op van coalitiepartij ProVeenendaal, die de boete aan de 

korfbalvereniging zonder waarschuwing onnodig vond 25 , maar volgens 

burgemeester Kolff mag een sportvereniging niet voorgetrokken worden en hoort dit 

bij de verantwoordelijkheid van de vereniging.  

In het eerste half jaar van 2014 hadden de gemeentelijke toezichthouders nog de 

opdracht meegekregen van de burgemeester om geen boetes uit te schrijven, maar 

enkel te waarschuwen. Volgens burgemeester Kolff hoort dat bij de periode van 

gewenning en zijn vanuit de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen 

gefaciliteerd met onder andere bierviltjes met aanduiding van de verhoogde 

leeftijdsgrenzen. Na deze eerste fase van de wetswijziging mocht de nieuwe 

                                            
25 De Gelderlander (2015, 19 januari), ‘Handhaving alcoholverbod kan coulanter’, Geraadpleegd op: 6 
juli 2015, van: http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/handhaven-alcoholverbod-kan-coulanter-
1.4720683  



 

 38 

leeftijdsgrens, aldus de burgemeester, als bekend worden verondersteld. Als er nu 

aantoonbare bewijsbaarheid is voor een overduidelijke overtreding, dan krijgt de 

alcoholverstrekker een bestuurlijke boete.  De ervaring leert dat een bestuurlijke 

boete het effect heeft verdere overtredingen te voorkomen, omdat het rechtstreeks 

uit de portemonnee van een ondernemer of vereniging komt. 

Uit rapportage door de regionale pool van toezichthouders blijkt dat in de gehele 

FrisValley in 2014 vaker zwaardere sancties werden toegepast dan het jaar ervoor. 

Zo werden er in de gehele regio negenentwintig boeterapporten opgemaakt, 

driemaal een last onder dwangsom en eenmaal werd overgegaan op sluiting. De 

tendens naar het toepassen van zwaardere sancties zou zijn te verklaren doordat de 

gewenningsperiode volgens de meeste gemeenten wel voorbij was, er meer inzicht 

bij gemeenten was over de echte hotspots en er een betere samenwerking was 

tussen toezichthouder en bevoegd gezag.26  

4.2.3 Politieke omgeving Veenendaal 

Tijdens de raadsvergadering op 26 juni 2014 werd er vanuit de politieke fracties van 

de SGP en de ChristenUnie een motie ingediend met het verzoek aan het bevoegd 

gezag zich in te spannen voor de naleving van de leeftijdsgrenzen. Over de wijze 

waarop de naleving moest worden gestimuleerd werden geen suggesties gedaan. 

De motie kon, vanwege het gebrek aan een helder doel, niet rekenen op voldoende 

steun en werd uiteindelijk verworpen. In het preventie- en handhavingsplan werd 

over de wijze waarop gemeentelijke toezichthouders handhaven geschreven dat ‘het 

wegen van de aard en de ernst van een overtreding het uitgangspunt is voor de 

wijze van sanctionering’. Vanuit de gemeenteraad werden er over de 

handhavingsstijl geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 

 

 

 

                                            
26 Uit de interne rapportage door FrisValley op het toezicht van de Drank- en Horecawet 2014. 



 

 39 

4.3 Gemeente Urk 

De gemeente Urk kent relatief het meeste aantal jongeren van Nederland: ruim 38 

procent van alle 19.705 inwoners is jonger dan twintig jaar.27  Voor Pieter van 

Maaren (CDA), sinds mei 2012 burgemeester van het vissersdorp, is dat een 

belangrijk gegeven om alcoholgebruik onder jongeren in zijn gemeente te reduceren. 

Burgemeester Van Maaren ziet het als zijn taak om veel aandacht te geven aan de 

relatief grote populatie jongeren. Primair ligt de opvoedingstaak bij de ouders, maar 

de overheid mag “voorwaarden stellen om jongeren niet te vroeg en te vaak met 

alcohol in aanraking te laten komen” (persoonlijk interview, 23 juni 2015). 

Door de rijke visserscultuur op Urk, waardoor haar inwoners veel van huis zijn en 

vaak lange werkdagen maken, is het alcoholgebruik beperkt tot het weekend. 

“Alcohol wordt ook niet als iets schadelijks gezien, waardoor de kans groter is dat 

jongeren het gedrag overnemen. Die willen natuurlijk ook alles uitproberen”, aldus 

burgemeester Van Maaren (persoonlijk interview, 23 juni 2015). Vandaar ook dat de 

gemeente niet alleen sterk inzet op preventie, daar is een apart deelplan 

verslavingsbeleid voor vastgesteld, maar ook in haar toezicht en handhaving 

opvoedkundig te werk wilt gaan om naleving van de verhoogde leeftijdsgrenzen te 

stimuleren. Zo wordt goed gedrag van alcoholverstrekkers beloond met minder vaak 

controles, zodat op die manier de verantwoordelijkheid bij de ondernemer of 

vereniging wordt gelegd en de beperkte handhavingscapaciteit gerichter kan worden 

ingezet.28  

 

 

                                            
27 Centraal Bureau voor de Statistiek (2015, 3 juni), Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en 
regio, 1 januari, Geraadpleegd op: 6 juli 2015, van: 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0-2&D2=118-120,129-
132&D3=945&D4=25-27&HDR=T&STB=G2,G3,G1&VW=T  
28 Handhavingsbeleid van de Drank- en Horecawet voor de gemeenten Noordoostpolder, Dronten en 
Urk: 2014-2018. Geraadpleegd op: 6 juli 2015, van: 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/alcoholverbod/preventieplannen-
dhw/noordoostpolder-urk-dronten.pdf  



 

 40 

4.3.1 Handhavingsstrategie Urk 

Door beperkte financiële middelen en capaciteit van gemeentelijke toezichthouders 

is een selectie gemaakt van plaatsen in de gemeente Urk waar de kans op niet-

naleving van de leeftijdsgrenzen groot is en de gevolgen het meest negatief. Deze 

selectie is gebaseerd op een risicoanalyse, waarbij vastgesteld werd dat toezicht en 

handhaving op supermarkten, uitgaanscentra, sportverenigingen, evenementen, 

cafés en bars de hoogste prioriteit heeft.21  

Burgemeester Van Maaren geeft aan dat de handhavingsstrategie tot stand is 

gekomen dankzij goede samenwerking met alle betrokken partijen. Met lokale 

horecaondernemers zijn de risico’s vooraf doorgesproken en is duidelijk aangegeven 

waar de verwachtingen liggen, om op die manier een plan van aanpak op te stellen 

waar iedereen zich in kon vinden. Dat is voor een gemeente met een relatief grote 

populatie jongeren belangrijk om ervoor te zorgen dat deze niet een nieuw 

jeugdhonk oprichten of in de openbare ruimte gaan hangen waardoor problematiek 

zich verplaatst, aldus de burgemeester (persoonlijk interview, 23 juni 2015).  

4.3.2 Handhavingsstijl Urk 

Om verschuiving van problematiek te voorkomen en inzichtelijk te houden waar 

jongeren zitten vond burgemeester Van Maaren het belangrijk niet van de één op 

andere dag na invoering van de verhoogde leeftijdsgrenzen te starten met actieve 

handhaving. Volgens zijn idee om samen met betrokken partijen te voorkomen dat 

jongeren te jong en te veel alcohol drinken was een periode van gewenning 

belangrijk. “Voorheen lag toezicht op naleving van de leeftijdsgrenzen bij de 

Voedsel- en Warenautoriteit en die kwamen nooit langs”, zo verklaart burgemeester 

Van Maaren zijn handhavingsstijl (persoonlijk interview, 23 juni 2015).  

Met deze wijze van aanpak heeft de burgemeester zijn gemeentelijke 

toezichthouders ook geïnstrueerd. In eerste instantie kondigt de gemeentelijke 

toezichthouder een controle aan en geeft daarbij ook aan waar op gelet zal worden. 

Bij deze vorm van toezicht maakt de gemeente ook gebruik van mystery guests. Bij 

constatering van een overtreding volgt een waarschuwing en pas in een volgend 

stadium wordt de procedure van sanctionering gestart. Slechts bij overtredingen die 
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direct ernstig gevaar opleveren voor de veiligheid, bijvoorbeeld ernstige verstoring 

van de openbare orde of horecapersoneel die onder invloed staat te schenken, zal 

direct een sanctie worden opgelegd (persoonlijk interview, 23 juni 2015).   

Voor burgemeester Van Maaren is het vanzelfsprekend om in deze situatie te 

handelen volgens het harmoniemodel. Volgens eigen verklaring heeft dat niet alleen 

te maken met zijn levensvisie, maar is dat ook van belang gelet op de relatief grote 

populatie jongeren in zijn gemeente. Of deze wijze van handhaven ook leidt tot 

minder alcoholgebruik onder jongeren hangt volgens de burgemeester grotendeels 

af van de opvoeding, maar “het heeft in ieder geval het effect dat er geen openbare 

orde problemen zijn en er een goede relatie is met de betrokken partijen, zoals met 

de horeca” (persoonlijk interview, 23 juni 2015).  

4.3.3 Politieke omgeving Urk 

Bij de voorgestelde wijziging van de APV op 19 december 2013 heeft burgemeester 

Van Maaren toelichting gegeven op de wijze van handhaven bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet. Daarbij werd aangekondigd dat overtreders in eerste instantie 

door gemeentelijke toezichthouders zouden worden gewaarschuwd en met de 

horeca is afgesproken dat zij in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor 

naleving van de leeftijdsgrenzen. De fractievoorzitter van de lokale partij ‘Hart voor 

Urk’ vroeg zich af of deze handhavingsstijl wettelijk wel is toegestaan. Daarop 

antwoordde de burgemeester deze wijze van handhaven “passend te vinden binnen 

de geest van de wet”.29 Tot andere reacties of vragen uit de politieke omgeving op 

de handhavingsstijl kwam het niet. 

 

 

                                            
29 Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Urk gehouden op donderdag 19 

december 2013, Geraadpleegd op: 21 juli 2015, van: 

http://www.urk.nl/document.php?m=39&fileid=37209&f=b4354f4eb22244f56348f30394facb0e&attach

ment=0&c=60891  
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4.4 Gemeente Uithoorn 

In de jaarlijks uitgevoerde veiligheidsmonitor van de gemeente Uithoorn gaf 56 

procent van de bewoners in 2010 aan geregeld overlast te ervaren van groepen 

jongeren.30 Voor Dagmar Oudshoorn, sinds 2010 burgemeester van de gemeente 

Uithoorn en sinds 2013 partijloos na opzegging van haar lidmaatschap bij de PVDA, 

gaf dat reden om in het integraal veiligheidsbeleid 2012-2015 sterk in te zetten op de 

aanpak van jeugdoverlast. Voor burgemeester Oudshoorn valt daaronder ook het 

voorkomen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren (persoonlijk interview, 7 juli 

2015). Samen met horecaondernemers, sportverenigingen en 

evenementenorganisaties is onderzocht op welke manier zij een bijdrage kunnen 

leveren om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. Dat heeft geleid tot 

enkele afspraken met lokale horecaondernemingen over een deurbeleid dat toegang 

biedt aan jongeren vanaf achttien jaar en eigen toezicht en handhaving door 

evenementenorganisaties. Daarnaast heeft de gemeente met ingang van 13 februari 

2014 een alcoholverbod ingesteld voor tien locaties waarvan bekend is dat daar veel 

overlast is van jeugd.31 Op die manier moet openbare ordeproblematiek veroorzaakt 

door jongeren als gevolg van alcoholgebruik worden teruggebracht.  

Voor burgemeester Oudshoorn is het vanzelfsprekend dat de gemeente er alles aan 

zal doen om toezicht te houden op de wettelijk verankerde leeftijdsgrenzen. Voor de 

decentralisatie van het toezicht op de Drank- en Horecawet waren er met 

sportverenigingen, horecaondernemers en evenementenorganisaties al afspraken 

gemaakt, maar nu had de burgemeester ook de mogelijkheid om zelf te controleren 

en meerdere handhavingsinstrumenten toe te passen. Volgens burgemeester 

Oudshoorn kunnen sancties dan ook goed werken om het 

verantwoordelijkheidsgevoel van alcoholverstrekkers te verhogen (persoonlijk 

interview, 7 juli 2015). 

 

                                            
30  Gemeente Uithoorn (2012), Nota Integraal veiligheidsbeleid 2012–2015 gemeente Uithoorn 
‘Maatwerk, regie en borging’.  

31 Gemeente Uithoorn (2014), Drank op straat? Liever niet. 
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4.4.1 Handhavingsstrategie Uithoorn 

Voor alle toezicht- en handhavingsactiviteiten heeft de gemeente Uithoorn drie 

gemeentelijke toezichthouders in dienst. Door de gemeenteraad is in het verleden 

flink bezuinigd op de buitengewone opsporingsambtenaren, waardoor de gemeente 

Uithoorn genoodzaakt is om prioriteiten te stellen in het handhavingsbeleid 

(persoonlijk interview, 7 juli 2015). Gestreefd wordt om steekproefsgewijs alle 

alcoholverstrekkers in de gemeente regelmatig te controleren. Op basis van een 

risicoanalyse is vastgesteld dat sportverenigingen, evenementen en bekende 

hangplekken in de openbare ruimte de voornaamste pijlers in de 

handhavingsstrategie zijn.  

Uithoorn kent relatief veel sportverenigingen, waarvan het door aangeven van de 

verenigingen zelf bekend is dat de leeftijdsgrenzen lastig te handhaven zijn. Naar 

eigen zeggen komt dat doordat ouders het alcoholgebruik van hun kinderen heel 

gewoon vinden en ook zelf alcohol voor hun kind kopen (persoonlijk interview, 7 juli 

2015). Tijdens een bijeenkomst werden sportverenigingen gewezen op de wetgeving 

en hun eigen verantwoordelijkheid om naleving te waarborgen. Daarbij zijn 

verschillende tips aangereikt en ervaringen gedeeld. In het afgelopen jaar zijn er zes 

ambtelijke waarschuwingen uitgevaardigd aan paracommerciële instellingen, 

waaronder verenigingen worden gerekend die horeca-activiteiten ontplooien die los 

staan van hun hoofddoel. De enige twee boeterapporten in 2014 werden uiteindelijk 

ingetrokken, omdat de organisator van de evenementen direct maatregelen trof.32 

Volgens burgemeester Oudshoorn moet je “af en toe je tanden laten zien om het 

verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten” (persoonlijk interview, 7 juli 2015). 

4.4.2 Handhavingsstijl Uithoorn 

De gemeente Uithoorn hanteert een sanctiestrategie voor handhaving op de Drank- 

en Horecawet en maakt daarbij onderscheid naar de aard van de overtreding.33 

Deze sanctiestrategie moet houvast bieden aan de gemeentelijke toezichthouder als 

tijdens een controle overtredingen worden geconstateerd. De overtredingen worden 

gecategoriseerd van lichte, waarbij ambtelijke waarschuwingen worden afgegeven, 

                                            
32 Uit het nog niet gepubliceerde handhavingsjaarverslag 2014 van de gemeente Uithoorn.  
33 Uit de niet gepubliceerde beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom. 
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naar zwaardere overtredingen, waarbij een strafrechtelijke procedure kan worden 

ingezet.  

Toepassing van één van de vastgestelde sancties hangt af van de intentie van de 

alcoholverstrekker om de leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet na te leven. 

Als een organisatie of horecaondernemer er zichtbaar alles aan heeft gedaan om de 

leeftijdsgrenzen na te leven, zullen er niet gelijk sancties worden ingezet. Vaak wordt 

dan een waarschuwing afgegeven. De toezichthouder keert dan later, in sommige 

gevallen dezelfde avond, terug ter controle. Als er dan nog overtredingen worden 

geconstateerd zal een boeterapport worden uitgeschreven. Jongeren die de 

overtreding begaan worden zelf ook beboet en afhankelijk van de leeftijd wordt er 

contact opgenomen met de ouders (persoonlijk interview, 7 juli 2015).  

Burgemeester Oudshoorn typeert de gehanteerde sanctiestrategie als “streng maar 

rechtvaardig”: “met alleen praten ga je er niet komen, er is instrumentarium nodig dat 

als stok achter de deur kan dienen” (persoonlijk interview, 7 juli 2015). Als de 

verkeerde intenties van een overtreding afstralen, dan is burgemeester Oudshoorn 

van mening dat je ook moet laten zien dat er wordt gehandhaafd. Volgens haar 

eigen verklaring komt de gehanteerde handhavingsstijl, of ‘orthopedagogische 

aanpak’, voort uit bestuurlijke ervaring. “Misschien heeft het te maken met wat ik in 

mijn bestuurlijke leven ben tegengekomen en valt het ook wel samen met hoe ik ben 

opgevoed. Ik heb jarenlang in een jeugdgevangenis gewerkt en daar deed je dat ook. 

Bij kwaadwillende intenties helpt er niets anders”, aldus burgemeester Oudshoorn 

(persoonlijk interview, 7 juli 2015).  

4.4.3 Politieke omgeving Uithoorn 

Bij vaststelling van het preventie- en handhavingsplan op 26 juni 2014 door de 

gemeenteraad was de interventiestrategie nog niet bepaald. Daarvoor moest eerst 

een risicoanalyse uitgevoerd. Over de handhavingsstijl konden door de politieke 

omgeving dan ook nog geen vragen worden gesteld.  
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5. Analyse 

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek naar vier gemeenten wordt in dit 

hoofdstuk een verbinding gelegd met de gedefinieerde handhavingsstijlen uit het 

theoretisch kader. De resultaten worden systematisch, onderverdeeld naar 

onderzochte gemeente, besproken. Daarbij wordt tenminste de gehanteerde 

handhavingsstijl beschreven en verklaard.  

Bunt, Erp en Wingerde (2007: 387) stellen dat de handhavingspiramide, gebaseerd 

op de responsieve benadering van Ayres en Braithwaite, voor veel beleidsmakers 

een belangrijke inspiratiebron is. Ook in de handreiking Drank- en Horecawet voor 

gemeenten zijn elementen van de responsieve benadering duidelijk herkenbaar in 

een van de twee voorgestelde handhavingsstijlen. Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012: 41) adviseert gemeenten om ofwel door 

overleg en samenwerking naleving door alcoholverstrekkers te stimuleren, ofwel 

door direct sanctionerend op te treden. Deze twee stijlen zijn herleidbaar naar de 

normatieve en punitieve handhavingsstijl van Stokkom (2004). In hoeverre 

gemeenten ook daadwerkelijk gebruik maken van deze twee uiterste stijlen of, zoals 

Bruijn & Heuvelhof (1994) en Stokkom (2004) beschrijven, in de praktijk kiezen voor 

vermengde handhavingsstijlen zal in dit hoofdstuk worden besproken en verklaard.  

5.1 Gemeente Katwijk 

Burgemeester Wienen zet bij het handhaven sterk in op het creëren van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid met alcoholverstrekkers om de leeftijdsgrenzen 

na te leven. Zo werden er al voor de wetswijziging afspraken gemaakt met 

alcoholverstrekkers, wordt er gezamenlijk met hen gezocht naar passende 

oplossingen en worden alcoholverstrekkers beloond als zij zelf strikt toezicht houden. 

Door begrip te tonen voor de situatie waarin alcoholverstrekkers verkeren, tracht 

burgemeester Wienen een sterke relatie op te bouwen met alcoholverstrekkers. In 

lijn met de theorie van Tyler (2006) en Schuyt (1987) wordt zo op zoek gegaan naar 

morele instemming. Geconstateerd kan worden dat deze wijze van handhaving sterk 

lijkt op de normatieve handhavingsstijl, zoals Stokkom (2004) formuleert. 
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De manier waarop gemeentelijke toezichthouders geïnstrueerd zijn is sterk 

gebaseerd op de responsieve benadering van Ayres en Braithwaite (1992). Door bij 

overtreding de beweegredenen te onderzoeken door middel van overleg met 

alcoholverstrekkers kan responsief worden gesanctioneerd. Volgens burgemeester 

Wienen wordt vaak volstaan met uitleg, maar als het nodig is worden ambtelijke 

waarschuwingen of boeterapporten uitgeschreven.  

Gelet op de beperkte capaciteit, waardoor gemeentelijke toezichthouders niet overal 

in de gemeente kunnen handhaven, is het opvallend dat burgemeester Wienen kiest 

voor een coöperatieve handhavingsstijl. Het vergt namelijk veel tijd van 

gemeentelijke toezichthouders om de intentie van alcoholverstrekkers te 

onderzoeken. Ook beperkt deze handhavingsstijl, naast de beperking in capaciteit, 

het aantal controles (Bunt, Erp & Wingerde, 2007: 395).   

Een reden waarom burgemeester Wienen voor deze coöperatieve handhavingsstijl 

kiest ligt naar eigen zeggen bij de geheel eigen problematiek van zijn gemeente. Om 

jongeren niet de straat op te jagen en nieuwe openbare ordeproblematiek te 

voorkomen, heeft hij ervoor gekozen om niet abrupt en strikt te handhaven. Deze 

wijze van handhaven kan rekenen op steun van de voltallige gemeenteraad. Er is 

geen invloed van de politieke omgeving waarneembaar bij het vaststellen van de 

handhavingsstijl, zo blijkt uit notulen van gemeenteraadsvergaderingen. 34  De 

coöperatieve handhavingsstijl vertoont vooral sterke overeenkomsten met de 

uitgangspunten van de politieke partij van de burgemeester. Uitgangspunten van het 

CDA zijn solidariteit, “waarbij de persoonlijke factor niet uit het oog mag worden 

verloren” en gespreide verantwoordelijkheid waarbij “niet alles volgens regels en 

wetten hoeft te gebeuren”.35 

                                            
34 Notulen van de openbare vergaderingen van de raad en de raadscommissie van de gemeente 

Katwijk gehouden op donderdag 10 juli 2014, Geraadpleegd op: 21 juli 2015, van: 

http://katwijk.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=943808/type=pdf/Raad_140710__notulen__concept__geanonimiseer

d_.pdf#search="handhavingsplan" 

35  Van de website van het CDA. Geraadpleegd op: 13 juli 2015, van: 
https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten/  
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5.2 Gemeente Veenendaal 

Door veelvuldig met mystery guests te werken tracht burgemeester Kolff in kaart te 

brengen waar de leeftijdsgrenzen in zijn gemeente niet volledig nageleefd worden. 

Op basis van deze informatie wordt door de gemeente een risicoanalyse gemaakt 

waarin hotspots worden aangewezen. Op deze plaatsen passen gemeentelijke 

toezichthouders vaker een strenge en legalistische controle toe. Na een periode van 

gewenning worden inmiddels ook boetes uitgeschreven aan alcoholverstrekkers die 

de wettelijk verankerde leeftijdsgrenzen niet naleven. Door volgens de probleem-

georiënteerde stijl zeer gericht te handhaven wil burgemeester Kolff de individuele 

verantwoordelijkheid aanspreken. Bij die individuele verantwoordelijkheid hoort ook 

het belonen van sportverenigingen, horecaondernemers, evenementen, 

supermarkten en andere detailhandelszaken die er zelf alles aan doen om de 

leeftijdsgrenzen na te leven.  

Naar de mening van burgemeester Kolff mag de verhoging van de leeftijdsgrenzen 

in de Drank- en Horecawet inmiddels als bekend worden verondersteld. Het is, 

volgens de zelf aangegeven liberale mening van burgemeester Kolff, de eigen 

verantwoordelijkheid van ouders, jongeren en alcoholverstrekkers om wetgeving 

spontaan na te leven. In lijn met de gedachte van deze probleem-georiënteerde 

handhavingsstijl, zoals beschreven in paragraaf 2.5, is het afschrikwekkende effect 

van deze legalistische handhavingsstijl nodig om tot (gedwongen) regelnaleving te 

komen. Ervaring leert burgemeester Kolff dat een bestuurlijke boete impact heeft om 

verdere overtredingen te voorkomen.   

Deze visie vertoont sterke overeenkomsten met de standpunten van de politieke 

partij van de burgemeester. Volgens de website van de VVD is de gedachte bij het 

bestrijden van jeugdcriminaliteit dat door sancties overlast gevende jeugd snel kan 

worden aangepakt. Naast levensvisie en ervaring als verklaring voor de gehanteerde 

probleem-georiënteerde handhavingsstijl acht burgemeester Kolff het vanwege de 

sterke ons-kent-ons-cultuur in zijn gemeente nodig om consistent en legalistisch 

beleid te voeren. De politieke omgeving lijkt niet van invloed op de handhavingsstijl 

in Veenendaal.  
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5.3 Gemeente Urk 

In zijn wijze van handhaving acht burgemeester Van Maaren het, gelet op de relatief 

grote populatie jongeren in zijn gemeente, aannemelijk door gemeentelijke 

toezichthouders opvoedkundig te werk gaan. Goed gedrag door alcoholverstrekkers 

moet naar zijn mening worden beloond, overtredingen worden in eerste instantie 

bestraft met een waarschuwing. Op die manier kan de beperkte capaciteit van 

gemeentelijke toezichthouders heel gericht worden ingezet op plaatsen waar niet-

naleving het grootst is. Bovendien wordt zo een goede relatie opgebouwd met 

betrokken partijen. Door het plan van aanpak van de gemeente met 

alcoholverstrekkende partijen te bespreken wil burgemeester Van Maaren de 

verantwoordelijkheid voor naleving bij ondernemers en verenigingen neerleggen. 

Door overeenstemming te zoeken, zoals ook de theorie van Schuyt (1987) stelt, wil 

de burgemeester tevens voorkomen dat problematiek zich verschuift.  

De coöperatieve handhavingsstijl van de gemeente Urk streeft naar spontane 

naleving van de leeftijdsgrenzen door loyaliteit van alcoholverstrekkers. Deze 

loyaliteit moet ook in de opvoedkundige handhavingsstijl van gemeentelijke 

toezichthouders, waarbij controles worden aangekondigd en waarschuwingen 

worden afgegeven bij overtreding, worden versterkt. Burgemeester Van Maaren 

spreekt zelf over het harmoniemodel dat volgens hem past bij de lokale situatie en 

populatie. De gemeenteraad deelt deze visie van de burgemeester bij het vaststellen 

van de handhavingsstijl. Ook hier speelt de levensvisie een invloedrijke rol en zijn 

sterke overeenkomsten waarneembaar met zijn politieke kleur (zie paragraaf 5.1). 

De burgemeester bevestigt dat in het persoonlijk interview (23 juni 2015), 

5.4 Gemeente Uithoorn 

In een vroeg stadium van de decentralisatie van het toezicht op de Drank- en 

Horecawet heeft burgemeester Oudshoorn alcoholverstrekkers aangegeven dat zij 

zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van de leeftijdsgrenzen. Sportverenigingen 

die moeite hebben met het waarborgen van naleving werden daarbij ondersteund. 

Op die manier werd naar overeenstemming gezocht met tegenstrijdige belangen, om 

kritiek uit de omgeving te voorkomen. Steekproefsgewijs worden alle 

alcoholverstrekkers gecontroleerd en na waarschuwing en kans om te herstellen 



 

 49 

streng gesanctioneerd, want volgens burgemeester Oudshoorn schrikken sancties af 

en moet je “af en toe je tanden laten zien om het verantwoordelijkheidsgevoel te 

vergroten” (persoonlijk interview, 7 juli 2015).  

De handhavingsstijl in de gemeente Uithoorn lijkt sterk op de punitieve 

handhavingsstijl, waarbij er eerder dan de andere handhavingsstijlen sancties 

worden toegepast. In haar verklaring voor de gehanteerde handhavingsstijl, die wel 

afhankelijk zijn van de intenties van de overtreding begaande alcoholverstrekker, 

spreekt burgemeester Oudshoorn haar afkeuring uit voor een meer normatieve 

handhavingsstijl: “Met alleen praten ga je er niet komen, er is instrumentarium nodig 

dat als stok achter de deur kan dienen” (persoonlijk interview, 7 juli 2015). Deze 

uitspraak ligt in lijn met de punitieve handhavingsstijl, die verklaart waarom sancties 

worden toegepast.  

Opvallend is wel dat deze punitieve handhavingsstijl niet zichtbaar is in de cijfers uit 

het handhavingsjaarverslag 2014. In dat jaar zijn voornamelijk ambtelijke 

waarschuwingen uitgeschreven en twee boeterapporten die uiteindelijk werden 

ingetrokken, vanwege de directe maatregelen die de alcoholverstrekker troffen. Het 

is de vraag of gemeentelijke toezichthouders de punitieve handhavingsstijl ook 

daadwerkelijk hanteren in de praktijk, of dat zij een meer coöperatieve 

handhavingsstijl hanteren met oog voor de intenties van de alcoholverstrekker. 

Uiteraard is het, zoals ook Kagan (1989) stelt, ook mogelijk dat overtredingen in de 

gemeente Uithoorn nauwelijks geconstateerd worden. De beperkte capaciteit van de 

gemeentelijke handhavers zou daarvoor een verklaring zijn.   

In haar eigen verklaring waarom voor een meer punitieve handhavingsstijl is 

gekozen, geeft burgemeester Oudshoorn aan dat het misschien wel de manier is 

waarop zij tegen de wereld aankijkt. Ook spreekt zij zelf over een 

‘orthopedagogische aanpak’, waarin zij is opgeleid en de ervaring die zij opdeed 

tijdens haar werk in een jeugdgevangenis. Op het moment dat de gemeenteraad het 

preventie- en handhavingsplan vaststelde was de handhavingsstijl nog niet bepaald. 

De invloed van de politieke omgeving was dan ook beperkt waarneembaar.  
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6.  Conclusie 

Doel van dit onderzoek was om de verschillende handhavingsstijlen bij een recente 

decentralisatie als het toezicht op de Drank- en Horecawet te beschrijven en een 

verklaring te vinden voor eventuele verschillen. In dit afsluitende hoofdstuk zal 

allereerst de onderzoekshypothese op basis van de analyse worden bevestigd of 

verworpen. Daarin zullen ook de gevolgen voor de theorie worden aangegeven. 

Vervolgens zal systematisch een antwoord worden geformuleerd op de deelvragen, 

die ter ondersteuning dienen van de probleemstelling. De probleemstelling zal in de 

paragraaf die daarop volgt worden beantwoord. Tot slot volgt een korte discussie 

voor vervolgonderzoek, gebaseerd op enkele beperkingen, en aanbevelingen voor 

de praktijk. 

6.1 Toetsing van de hypothese 

Op basis van de theorie van Kagan, zoals beschreven in het theoretisch kader (zie 

paragraaf 2.4), kan worden gesteld dat verschillen in handhavingsstijlen tussen 

handhavingsorganisaties te verklaren zijn aan de hand van verschillen in de politieke 

omgeving. Onder de politieke omgeving bespreekt Kagan voornamelijk de invloed 

van pressie- en belangengroepen en van politici om de handhavingsstijl bij te sturen. 

Vandaar de opgestelde hypothese: 

Eventuele verschillen in toegepaste handhavingsstijlen bij het toezicht op de 

leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet zijn te verklaren aan de hand van de 

verschillen in politieke omgevingen van het bevoegd bestuursorgaan.  

De wijze waarop handhavingsbeleid wordt uitgevoerd is, volgens artikel 43a lid 3 van 

de Drank- en Horecawet, een verplicht onderdeel van het preventie- en 

handhavingsplan. In de praktijk, zo blijkt uit bestudering van het preventie- en 

handhavingsplan en notulen van gemeenteraadsvergaderingen, wordt voornamelijk 

de handhavingsstrategie besproken. Het vaststellen van handhavingsstijlen, de 

werkwijze van handhavers, is een bevoegdheid van de burgemeester waar in de vier 

gemeenten beperkt waarneembare invloeden uit de politieke omgeving kunnen 

worden geconstateerd. In sommige van de onderzochte cases werd de 

handhavingsstijl vooraf wel besproken met betrokken partijen, zoals met 
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horecaondernemers en sportverenigingen, maar dit was enkel bedoeld om te zoeken 

naar morele instemming. Tijdens gemeenteraadsvergaderingen hadden vragen van 

raadsleden met name betrekking op de handhavingsstrategie.  

Op basis van de empirische uitspraken van burgemeesters en eigen constateringen 

naar aanleiding van het onderzoek naar handhavingsstijlen in vier gemeenten is de 

hypothese verworpen. Invloeden uit de politieke omgeving zijn in dit geval beperkt en 

geen verklaring voor verschillen in toegepaste handhavingsstijlen. De theorie van 

Kagan is sterk gericht op de Verenigde Staten en gaat uit van de bevoegdheid van 

politici om het bevoegd gezag ter verantwoording te roepen. In dit geval is het 

vaststellen van de handhavingsstijl een bevoegdheid van de burgemeester, die 

onpartijdig zijn/haar functie uitoefent. De theorie van Kagan gaat voor het vaststellen 

van deze handhavingsstijl niet op, maar kan goed van toepassing zijn om verschillen 

tussen handhavingsstijlen te verklaren in het geval dat er wel een formele 

bevoegdheid is.  

6.2 Beantwoording van de deelvragen 

De deelvragen zullen beknopt worden beantwoord op basis van theorieën zoals 

toegepast in het theoretisch kader en resultaten uit dit onderzoek. Deze resultaten 

zijn beschreven en geanalyseerd in het respectievelijk vierde en vijfde hoofdstuk.  

• Waarom is handhaving een essentiële voorwaarde voor beleid? 

Primair is naleving van wet- en regelgeving een essentiële voorwaarde voor effectief 

beleid. Als wet- en regelgeving nieuw is laat naleving vaak op zich wachten, omdat 

burgers en organisaties hun gedrag aan de nieuwe regels moeten aanpassen 

(Mastenbroek en Versluis, 2014: 137 - 138). Zeker als het gaat om 

ordeningswetgeving die in strijd is met de diepgewortelde sociale norm, is 

handhaving noodzakelijk om naleving te garanderen (Kahneman, 2011). Spontane 

naleving zal eerder tot stand komen bij wet- en regelgeving die kan rekenen op 

morele instemming van burgers dan bij beperkende wet- en regelgeving (Fenger & 

Klok, 2014: 194).  
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De verhoogde leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet zijn per 1 januari 2014 

van kracht en hebben betrekking op een groep burgers met een sociale norm die 

afwijkt van de opgelegde norm. Dat blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld straatgroepen in 

Katwijk, die geregeld voor overlast zorgen door drankgebruik, geregeld bestaan uit 

jongeren vanaf twaalf jaar. Ook burgemeester Van Maaren geeft aan dat in de 

perceptie van jongeren op Urk alcoholgebruik niet als iets schadelijks wordt gezien. 

Om naleving van de leeftijdsgrenzen bij de Drank- en Horecawet te garanderen zijn 

handhavingsinstrumenten nodig, zo geven de burgemeesters ook aan. Soms om 

spontane naleving af te dwingen door de afschrikwekkende werking, soms om door 

middel van sancties naleving te garanderen.  

• Welke verschillende handhavingsstijlen zijn toepasbaar bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet? 

In de handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten worden door het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012) twee handhavingsstijlen besproken: 

een normatieve en een punitieve handhavingsstijl. Bij de normatieve handhavingsstijl 

wordt door middel van overleg met en overtuiging van de overtreder spontane 

naleving gestimuleerd. De punitieve handhavingsstijl dwingt naleving af door middel 

van sancties (Mastenbroek & Versluis, 2014). Op basis van onderzoek naar de 

praktijk kunnen er twee handhavingsstijlen worden toegevoegd die voluntariteit 

(spontane naleving) en imperativiteit (gedwongen naleving) vermengen: een 

coöperatieve en een probleem-georiënteerde handhavingsstijl. Volgens de 

coöperatieve handhavingsstijl wordt, gebaseerd op de intentie van de overtreder, in 

eerste instantie getracht naleving te stimuleren door overtuiging. Als door middel van 

lichte sancties naleving niet kan worden gegarandeerd, dan zullen zwaardere 

sancties worden toegepast. De probleem-georiënteerde handhavingsstijl richt zich 

op hotspots waar de kans op niet-naleving het grootst is. Door op deze plaatsen zeer 

zichtbaar te controleren en bij overtreding legalistisch te handhaven wordt naleving 

afgedwongen (Stokkom, 2004).  

In de vier cases blijken deze handhavingsstijlen toegepast te worden. Omdat de 

leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet niet hoeven te rekenen op volledige 

morele instemming van jongeren, is een normatieve handhavingsstijl nauwelijks 
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waarneembaar. In de gemeente Katwijk tracht burgemeester Wienen volgens de 

normatieve stijl te appelleren aan het plichtsbesef van alcoholverstrekkers, maar hij 

geeft zelf ook aan dat als het nodig is er zwaardere sancties worden toegepast. 

Deze coöperatieve handhavingsstijl is ook van toepassing op Urk. De gemeente 

Veenendaal past een probleem-georiënteerde handhavingsstijl toe. In de gemeente 

Uithoorn zijn de gemeentelijke toezichthouders geïnstrueerd volgens een meer 

punitieve handhavingsstijl.  

• Welke handhavingsinstrumenten zijn van toepassing bij het toezicht op de 

Drank- en Horecawet?  

Gemeentelijke toezichthouders kunnen bij het toezicht op de Drank- en Horecawet 

verschillende handhavingsinstrumenten toepassen om naleving van de 

leeftijdsgrenzen te stimuleren. Ayres en Braithwaite (1992) hebben door middel van 

de handhavingspiramide een ordening aangebracht die ook op dit onderzoek 

toepasbaar is.  

Gemeentelijke toezichthouders treden via controles in contact met 

alcoholverstrekkers en kunnen door middel van advies en overtuiging naleving 

stimuleren. Volgens burgemeester Wienen leidt toezicht er vaak toe dat 

overtredingen worden voorkomen en reeds gepleegde overtredingen worden 

beëindigd. Ook op Urk wordt door gemeentelijke toezichthouders primair gebruik 

gemaakt van deze lichte handhavingsinstrumenten. Ambtelijke waarschuwingen zijn 

in Katwijk en op Urk de volgende handhavingsinstrumenten die toegepast worden. In 

Veenendaal werden in het eerste half jaar na de wetswijziging enkel ambtelijke 

waarschuwingen uitgeschreven.  

Naast ambtelijke waarschuwingen kunnen boeterapporten worden opgemaakt en 

worden omgezet in bestuurlijke boetes (artikel 44 van de Drank- en Horecawet) of 

kan een last onder dwangsom/bestuursdwang worden opgelegd (artikel 125 van de 

Gemeentewet). Ook kan de vergunning voor een periode van maximaal twaalf 

weken worden geschorst (artikel 32 van de Drank- en Horecawet) of zelfs definitief 

worden ingetrokken (artikel 31 van de Drank- en Horecawet). De burgemeester is 
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bevoegd voor de toepassing van deze handhavingsinstrumenten (Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012: 56). 

• Hoe zijn verschillen in de toepassing van handhavingsstijlen te verklaren? 

Vanuit de theorie van Kagan (1989) kunnen vijf factoren worden benoemd die van 

invloed zijn bij het vaststellen van een handhavingsstijl. De complexiteit en 

specificiteit van wetgeving, de mogelijkheid van de handhavende instantie om 

overtredingen te ontdekken en kennis van de handhavingsfunctionaris. Deze eerste 

vier factoren zijn in dit onderzoek niet nader beschreven, omdat daar geringe 

verschillen tussen gemeenten werden verwacht. Zo wordt onder andere door middel 

van een vastgesteld examen gestreefd naar gelijkwaardige kennis van de 

handhavingsfunctionarissen (zie paragraaf 2.6).  

De politieke omgeving, de vijfde factor die Kagan noemt, richt zich met name op de 

invloed van belangengroepen en politici bij de toepassing van handhavingsstijlen. 

Inmiddels is in paragraaf 6.1 vastgesteld dat bij de toepassing van 

handhavingsstijlen in de vier cases van dit onderzoek beperkte invloed 

waarneembaar is vanuit de politieke omgeving. Wiering (1999) voegt de invloed van 

persoonskenmerken toe om verschillen in de toepassing van handhavingsstijlen te 

verklaren. Wiering bespreekt met name de invloed van het eigen referentiekader van 

toezichthouders, die gebaseerd zouden zijn op opleiding en ervaring. In de analyse 

is geconstateerd dat persoonskenmerken waarneembaar van invloed zijn bij het 

vaststellen van handhavingsstijlen bij het toezicht op de Drank- en Horecawet. 

Daarover meer in de volgende paragraaf.  

6.3 Beantwoording van de probleemstelling 

De probleemstelling bestaat uit een beschrijvend deel en een verklarend deel. Om 

de volgende probleemstelling te beantwoorden is onderzoek gedaan onder vier 

gemeenten:  

In hoeverre worden er verschillende handhavingsstijlen gehanteerd om overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren te reduceren en hoe zijn eventuele verschillen in 

handhavingsstijlen te verklaren?  
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Uit de analyse kan de conclusie worden getrokken dat de vier onderzochte 

gemeenten verschillende handhavingsstijlen hanteren. Deze handhavingsstijlen zijn 

erop gericht om naleving van de leeftijdsgrenzen te garanderen om zo overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren te reduceren. Zo hanteert de gemeente Katwijk een 

coöperatieve  handhavingsstijl, maar tracht de burgemeester volgens de normatieve 

stijl te appelleren aan het plichtsbesef van alcoholverstrekkers. In de gemeente 

Veenendaal wordt een probleem-georiënteerde handhavingsstijl gehanteerd. Net als 

de gemeente Katwijk hanteert de gemeente Urk een coöperatieve  handhavingsstijl. 

In de gemeente Uithoorn zijn de gemeentelijke toezichthouders geïnstrueerd volgens 

een meer punitieve handhavingsstijl.  

In de verschillende verklaringen waar tijdens diepte-interviews naar is gevraagd 

geven burgemeesters van de vier cases zelf aan dat deze handhavingsstijl bepaald 

is door de lokale situatie, bestuurlijke ervaring van de burgemeester en naar wat de 

levensvisie wordt genoemd. De lokale situatie gaat over de eigen problematiek en 

beperkingen in capaciteit (wat Kagan “de mogelijkheid van de handhavende instantie 

om overtredingen te ontdekken” noemt). Zo is de coöperatieve handhavingsstijl op 

Urk onder andere gebaseerd op de grote populatie jongeren in de gemeente. De 

ons-kent-ons-cultuur in de gemeente Veenendaal vraagt volgens de burgemeester 

om een consistente, probleem-georiënteerde handhavingsstijl.   

De bestuurlijke ervaring en levensvisie als verklaringen lijken sterk op de 

persoonskenmerken waar Wiering (1999: 31) over spreekt als invloedrijke factoren 

op handhavingsstijlen. Volgens Wiering hebben de persoonskenmerken betrekking 

op de uitvoerende functionarissen, gemeentelijke toezichthouders in dit geval, maar 

op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de persoonskenmerken 

van het bevoegd gezag in deze vier cases van invloed zijn bij het vaststellen van een 

handhavingsstijl. Burgemeester Oudshoorn van de gemeente Uithoorn spreekt 

onder andere over de ‘orthopedagogische aanpak’, refererend aan haar opleiding en 

bestuurlijke ervaring.  

Persoonskenmerken vertonen sterke overeenkomsten met de politieke kleur van de 

burgemeesters. In de analyse is verwezen naar de uitgangspunten van de 

verschillende politieke partijen. De politieke kleur staat symbool voor de levensvisie, 
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wat volgens burgemeester Van Maaren van de gemeente Urk een verklaring zou zijn 

waarom hij volgens het harmoniemodel handhaaft. Bij de politieke omgeving, een 

verklaring die bij de hypothese reeds is verworpen, gaat Kagan met name in op de 

invloeden van buitenaf. Kagan bespreekt de invloed van belangen- en 

pressiegroepen en politici die druk proberen uit te oefenen op het bevoegd gezag 

van de handhavende organisatie. Het gaat hier om extrinsieke prikkels afkomstig uit 

de omgeving, terwijl de politieke kleur symbool staat voor de intrinsieke 

persoonskenmerken van het bevoegd gezag. Vandaar dat de politieke omgeving 

zoals Kagan het concept definieert geen waarneembare invloed heeft op het 

vaststellen van de handhavingsstijl, terwijl de persoonskenmerken (en de politieke 

kleur daarin meegenomen) wel van invloed zijn. 

Tijdens de diepte-interviews refereert op burgemeester Kolff na niemand aan de 

eigen politieke kleur. Dit kan te verklaren zijn door de onpartijdigheid waarmee de 

burgemeester zijn of haar functie dient uit te oefenen. Of de politieke kleur een 

betrouwbare factor zou kunnen zijn om verschillen in toepassing van 

handhavingsstijlen te verklaren is op basis van dit onderzoek niet te concluderen. In 

dit onderzoek is met name de politieke omgeving onderzocht. Vervolgonderzoek dat 

meer gericht is op de persoonskenmerken, waaronder de politieke kleur, zou 

daarvoor nodig zijn.  

6.4 Discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen is gezocht naar 

contrasterende gemeenten met een verschillende demografische samenstelling en 

politieke kleuren van burgemeesters. Voor complete analytische generalisatie naar 

alle Nederlandse gemeenten is het aan te raden om meer cases te selecteren. 

Daarom is dit onderzoek verkennend en kan tenminste geconstateerd worden dat er 

diverse handhavingsstijlen toegepast worden bij het toezicht op de leeftijdsgrenzen 

in de Drank- en Horecawet.  

In de studie naar verklaringen voor eventuele verschillen in de toepassing van 

handhavingsstijlen is in dit onderzoek met name de politieke omgeving onderzocht. 

Pas laat in de onderzoeksfase werd geconstateerd dat niet zozeer de politieke 

omgeving van invloed is. De politieke omgeving speelt vanwege de beperkte 
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bevoegdheden geen formele rol bij het vaststellen van een handhavingsstijl. Tijdens 

de onderzoeksfase kwamen persoonskenmerken als verklaring naar voren, maar 

deze zijn enkel onderzocht op basis van de politieke kleur en levensvisie van de 

burgemeester. Voor vervolgonderzoek is het interessant om de bestuurlijke ervaring, 

opleiding en bijvoorbeeld de taakopvatting nader te onderzoeken. 

De toepassing van handhavingsstijlen is onderzocht op basis van diepte-interviews 

met het bevoegd gezag van de vier cases. De burgemeester heeft met de 

vastgestelde handhavingsstijl gemeentelijke toezichthouders geïnstrueerd. In 

hoeverre de werkwijze in de praktijk overeenkomt met de vastgestelde 

handhavingsstijl is niet onderzocht. Daar was onderzoek onder gemeentelijke 

toezichthouders en eventueel onder reeds gecontroleerde en/of gesanctioneerde 

alcoholverstrekkers voor nodig. Dat is ook reeds voorgesteld in paragraaf 5.4. Door 

beperkte tijd en capaciteit blijft dat in dit onderzoek slechts een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek.  Uit dit onderzoek is wel gebleken dat de uitvoering onder andere 

afhangt van de situatie, de intentie van de overtredende alcoholverstrekker en van 

de persoonskenmerken van de gemeentelijke toezichthouder. 

6.5 Aanbevelingen voor de praktijk 

“Gelet op het feit dat de wettelijke taak van toezichthouder nu ruim anderhalf jaar 

belegd is bij gemeenten, roep ik gemeenten op nu ook alle 

handhavingsinstrumenten in te zetten”, zo reageerde staatssecretaris Martin van 

Rijn (2014) in het eerder aangehaalde onderzoek naar de stand van zaken onder 

gemeenten. Medio 2014 waren er naar de mening van de staatssecretaris slechts 61 

bestuurlijke boetes opgelegd aan overtredende alcoholverstrekkers en voornamelijk 

waarschuwingen uitgedeeld. Uit dit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van de wijze 

van handhaving afhankelijk is van de lokale problematiek. In hoeverre zwaardere 

sancties effectief zijn voor de naleving van de Drank- en Horecawet, zoals de 

staatssecretaris suggereert, is vanwege de lokale verschillen niet vast te stellen.  

Om met beperkte capaciteit effectief te kunnen handhaven zijn gemeenten 

genoodzaakt om prioriteiten te stellen. Op basis van een lokale risicoanalyse kan 

worden onderzocht op welke plaatsen de kans op niet-naleving in de gemeente het 

grootst is. Het verdient de aanbeveling om aan de hand van de resultaten uit een 
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risicoanalyse bij andere gemeenten met een vergelijkbare situatie te informeren over 

ervaringen met handhavingsstijlen. Op die manier is het bevoegd gezag zich bewust 

van de beperkingen van de handhavingsstijl en kan het daarmee rekening houden 

bij het vaststellen van lokaal beleid.  
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