
 

 

Infoblad illegale bouw 

Als u bouwt zonder de vereiste vergunning, is er sprake van illegaal bouwen. Ook als u tijdens de bouw 

afwijkt van de goedgekeurde plannen zonder toestemming is er sprake van illegaal bouwen. 

 

Illegaal gebruik 

In bestemmingsplannen legt de gemeente vast waarvoor grond en bouwwerken mogen worden gebruikt. 

Wijkt u af van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld door een woning als 

winkel of als kantoor te gebruiken? Dan is er sprake van illegaal gebruik. Ook als u zonder toestemming 

van de gemeente openbare grond in gebruik neemt, is dat illegaal gebruik. 

 

Inspecties bestemmingsplan 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten om actuele bestemmingsplannen te hebben. En 

er daarnaast op toe te zien dat bedrijven en bewoners zich houden aan wat er in die plannen staat. 

 

De gemeente inspecteert de gebieden in het bestemmingsplangebieden op illegale bouw en gebruik. En 

beoordeelt welke zaken zij wel of niet in het bestemmingsplan wil opnemen. In de Stadskrant maakt de 

gemeente bekend waar en wanneer dergelijke inspecties plaatsvinden. Betrokkenen waarbij strijdigheden 

met het bestemmingsplan worden geconstateerd, krijgen daarvan schriftelijk bericht. 

 

Eerst onderzoeken 

Bij een mogelijk geval van illegale bouw of illegaal gebruik onderzoekt de gemeente altijd eerst of 

daarvan daadwerkelijk sprake is. Is er sprake van het opstellen of herzien van een bestemmingsplan? Dan 

kunnen betrokkenen zich laten informeren op de informatieavond die de gemeente organiseert tijdens 

de inzageperiode (zes weken) van het voorontwerp bestemmingsplan. 

 

Vooraankondiging 

Blijkt dat er illegaal is gebouwd? Of dat er sprake is van illegaal gebruik? Dan stuurt de gemeente een 

vooraankondiging. Hierin staat dat de overtreding moet worden opgeheven. De betrokkene krijgt de 

gelegenheid om de situatie te legaliseren. Dit kan door alsnog een vergunning of toestemming te vragen 



 

aan de gemeente (als is gebleken dat dit volgens de regelgeving kan). In de vooraankondiging staat ook 

dat de betrokkene binnen 10 dagen zijn visie of commentaar kan geven (‘zienswijze’ geven). 

 

Het handhavingsbesluit 

Geven de ingediende zienswijze(n) geen aanleiding om af te zien van handhaving? Dan stuurt de 

gemeente een handhavingsbesluit.  Hierin staat hoe de illegale situatie kan worden beëindigd. Ook staat 

er in het besluit of de gemeente een ‘bestuursdwang’ toepast. Of een ‘last onder dwangsom’ oplegt. 

 

Bestuursdwang 

Weigert de betrokkene de illegale toestand op te heffen? Dan mag de gemeente dit doen op kosten van 

de overtreder. 

 

Last onder dwangsom 

De gemeente kan ook kiezen voor het opleggen van een ‘last onder dwangsom’. In dat geval moet de 

overtreder een geldbedrag aan de gemeente betalen per periode dat hij de illegale situatie niet heeft 

beëindigd. Hierna blijft de gemeente de mogelijkheid houden om een (hogere) dwangsom op te leggen. 

Of alsnog bestuursdwang toe te passen. 

 

Bezwaar tegen het handhavingsbesluit 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het handhavingsbesluit kunnen bezwaar maken bij het 

college van burgemeester en wethouders van Delft. Gelijktijdig kan in spoedeisende gevallen bij de 

voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit is de bestuursrechtelijke 

variant van het ‘kort geding’. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan via het 

contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of bel 14015. 


