
artikel 4:14 Jid 3 Awb worden verlengd als handhavings-
beleid voorschrijft dat eerst gewaarschuwd moet worden.

Naar aanleiding van een verzoe?< tot ]Ïandhaving van een op
grond van artikel 2. 7 lid 7 onder (l Wabo afgegeven omg,evings-
vergunning, stuurt het bestuursorgaaïz een waarsdmvvingsbríef
aan de ovemeder waarin gelegenheid tot herstel vvordt gebo-
den eïï een brief aan de verzoeker waarín wordt meegedeeld drít
zijn verzoek g,egrond is en een handhavíngstí'aject ís opgestart.
Volgens de verzoeker wordt met deze brieven niet beschikt op
zgn verzoek. Hij dient beroep in tegen het niet tijdig beslissen.
De Afdeling oordeelt dm de waarschuwingsbrief aan de over-
treder gebaseerd op handliavingsbeleid en de brief aan de ver-
zoeker geen besluit als bedoeld in artikell:3 lid 1 Awb bevatten.
De Afdeling bestr5dt l'íet betoog van het college dat het zidÏ,
gelet op de wettelijke beslistermijn van acht weken, niet kan
houden aan zijn handhavingsbeleid als de waarschuwingsbrief
niet als besluit wordt aangemerÏ<t. Het college kan immers, zo
overweegt de Afdeling, op gï'ond van artiÍ<el 4:14 lid 3 Awb de
beslistermijÏi op het handhavingsverzoek verlengen.

Uitspraak op de hoger beí?oepen van:
1. het college van burgemeester en wethoi(ders van Peel

en Maas,

2. [appellant sub 21,
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van l 'l a?igus-
tus 20 17 in zaak nr. 16/3 '145 in het geding tussen:
[appellant sub 2]
en

het college.

Procesverloop

Gst. 2018/163
Afdeling bestu?irsrechtspraak van de Raad van State
11 juli 2018, nr. 201707663/'l/Al
(Mr. S.F.M. Wortmann)
m.nt. C.J. IJdema'

(Art. 1 :3 lid 1 en 4:14 lid 3 Awb)

ECu:NL:RVS:2018:2292

[appellaiÏ sub 2] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig
nemen van een besluit door het college op zijn verzoek om
handhavend op te ti-eden.
Bij uitspraak van 11 augustus 2017 heeft de recl'itbank het
beroep gegrond verklaard, het i'net een besluit gelijk te stel-
len niet tijdig nemen van een besluit vei-nietigd en de door
het college verbeurde dwangsom vastgesteld op € 460,00.
Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep inge-
steld.

[appellant suL+ 21 heeft een schríftelijke uiteenzetting gege-
ven en incidenteel hoger beroep ingesteld.
Het college heeí't een zienswijze ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juni
2018, waar het college, veÏ'tegenwoordigd door drs. A.P.
Langerak en inz. E.J.E. Geurts, en [appellant sub 2], vei-te-
genwoordigd door mr. R.A.M. Verkoijen, advocaat te Deur-
ne, zijn veÏ'schenen.

( l

Bestuurlijke waarschuwing gegeven op grond van be-
leidsregels is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1
Awb. Beslistermijn handhavingsverzoek kan op grond van
1 laap IJdema is advocaat liij Mriaanse van der Weel advocaíen.

Overwegingen

ínleiding
1. Op 27 juni 2016 heeft [appellant sub 2] het college
verzocht lÏandhavend op te treden tegen Work & Stay B.V.,
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omdat het door haar gerealiseerde appartementencomplex
op het perceel Heierhof 23 Bl tot en met 23 BIO, te Baai-lo,
volgens [appellant sub 2] niet overeenkwam met hetgeen
was vergund.
Bij brief van 2'l september 2016 heeft het college WOl'k 81
Stay B.V. geïnt?ormeerd dat het door haar gerealiseerde
bouwwerk niet overeenkwam met hetgeen was vergund,
omdat een deel van de voorziene houten gevelbeplating
ontbrak, en heeft het haar verzocht het bouwwerk ví5ór
17 oktober 2016 conform de omgevingsvergunning uit te
voeren. Het college heeft daarnaast [appellant sub 2] bij
brief van 21 septei'nber 2016 medegedeeld dat het verzoek
om handhavend op te treden gegrond was en dat daai'om
een handhavingsprocedure is opgestart. Bij deze briet' was
tevens een kopie van de brief aan Work 8ï Stay BV. gevoegd.
Bij brief van 24 oktober 2016 heeft het college [appellant
sub 2] medegedeeld dat bij hercontrole van het bouwwerk
is gebleken dat de gevelbeplating was aangebracht in over-
eenstemining met de omgevingsverguiming.

Het hoger beroep
2. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte
heeft geoordeeld dat zijn brieven van 21 september 2016
niet gericht waren op rechtsgevolg en om die reden geen
besluiten zijn in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Het wïert
hiertoe aan dat de mededeling in die brieven, dat het ver-
zoek gegrond was en het college het handhavingstraject zou
opstarten, wel gericht is op rechtsgevolg, omdat het college
zichzelt' ermee verplicbt heeít om dat traject daadwerkelijk
te starten en ervoor te zorgen dat de overtreding wordt be-
ëindigd. Ook voor de ovemeder is een dergelijke aanschrij-
ving niet vrijblijvend, aldus het college.
Volgens het college waren de brieven van 21 september
2016 geheel in overeensteiÏiming met het handhavingsbe-
leid "Gezamenlijk Sanctie- en Gedoogbeleid Limburg". In dit
kadei- verwijst het college naar de uitspraak van de Afdeling
van 5oktober 2011 (ECI?:NL:RVS:2011:BT6683), waaruit
volgens hem blijkt dat een college zich bij handhavingsver-
zoeken dient te houden aan zijn eigen handhavingsbeleid,
00k als dat betekent dat niet direct een concrete last wordt

opgelegd. Het college stelt dat deze uitspraak niet overeen-
stemt met de uitspraak van de Afdeling van 10 augustus
2016 ( ECLI:NL: RVS:20 '16:2 181 ), waarin is geoordeeld dat een
vooraankondiging tot handhavend optreden niet is gericht
op rechtsgevolg. Volgens het college wordt hem door deze
juridísche kwalificatie geen ruimte gelaten voor handha-
ving cont'orm zijn geineentelijk beleid.
2.1. Artikel 1:3, eerste lid, van de Awb luidt:

"Onder besluit wordt VerStaan: een schriftelijke beslis-
sing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiek-
rechtelijke rechtslÏandeling."

Artikel 4:13, eerste íid, luidt:

"Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij
wettelijk voorschrift bepaalde teríÏiijn of, bij het ontbre-

ken van ZLllk een termijn, binnen een redelijke termijn na
ontvangst van de aanvraag."

Artikel 4:14, dei-de lid, luidt:

"Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voor-
schrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen
acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursor-
gaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede en
noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de
beschikking wel tegemoet kan woi-den gezien."

2.2. Om een beslissing te kunnen aanmerken als
rechtshandeling als bedoeld in artikell:3, eerste lid, van de
Awb, is het noodzakelijk dat die beslissing is gericht op enig
rechtsgevolg. Zoals de Afdeling eerder heet't ovei-wogen in
de onder 2 genoeinde uitspraak van 10 augustus 2016, heeft
de enkele mededeíing aan degene die om handhavend op-
treden verzocht heeft, dat aan dat verzoek tegemoet zal
worden gekomen, geen rechtsgevolg. Dat het college zich
door het doen van die mededeling gebonden achtte tegen-
over [appellant sub 2] om het handhavingstraject te vol-
gen zoals dat is voorgeschreven in zijn eigen beleid, maakt
dat niet anders. Een besluit tot daadwerkelijke handhaving
moest immers nog worden genomen. Ook in de waarschu-
wingsbriet' van 21 september 2016 aan de overtreder staat
niets anders dan het verzoek aan Work & Stay BV. om het
door haar gerealiseerde bouwwerk uit te voeren in overeen-
stemming met de in de daarvoor verleende omgevingsver-
gunning opgenomen voorschriften, welke verplichting op
grond van die omgevingsvei'gunning al op l?iaai- rustte. Dit
verzoek is geen door de wet verbonden voorwaarde aan de
bevoegdheid van het college om op een later moment over
te gaan tot handhavend optreden. Aangezien de waarschu-
wingsbrief om die reden niet is gericht op rechtsgevolg, is
deze brief van 21 september 2016, zelfstandig dan wel in
samenhang bezien met de brief aan [appellant sub 2] van
dezelfde datum, geen besluit in de zin van de Awb.
Het betoog van het college dat het hierdoor niet meer in
staat is zijn handhavingsbeleid uit te voei-en, wordt niet ge-
volgd. Zoals de At?deling eerder heeft overwogen in de door
het college genoemde uitspraak van 5 oktober 2011, dient
het college zich in beginsel aan redelijl« te achten beleid te
houden. Het geven van een waarschuwing voorafgaand aan
daadwerkelijk handhavend optreden kan onderdeel uitma-
ken van dergelijk beleid. Het volgen van een beleidsmatig
stappenplan heft echter de wettelijke plicht om binnen een
redelijke termijn een daadwerkelijke beschikking op een
aanvraag te geven, niet op. Indien het voor een bestuurs-
orgaan niet mogelijk is een beschikking te geven binnen de
termijn zoals bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, van de Awb,
biedt artikel 4:14, eerste en derde lid, het best?iursorgaan
de mogelijkheid de besíistermijn te verlengen. Niets stond
het college eraan in de weg deze termijn binnen de gren-
zen van het redelijí<e te verlengei'i tot het moment dat naar
aanleiding van de aan Work 8ï Stay B.V. aangekondigde her-
controle zou worden besloten tot al dan niet handhavend

optreden. Er is dan OOk geeri aanleiding voor het oordeel dat
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de uitspraak van 10 augusfüs 2m6 in tegenspraak is met die
van5oktober20ll.

Het betoog faalt.

Het incidenteel hoger beroep
3. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank ten on-
rechte heet't geoordeeld dat de brief van 24 oktober 2016,
waarbij het college aan [appellant sub 2] l'ieeft medegedeeld
dat bij hercontrole was geconstateerd dat het bouwwerk in-
middels voorzien was van gevelbeplating, als besluit dient
te worden aangemei-kt. Hij voert hiertoe aan dat deze brief
geen rechtsmiddelenclausule bevat en niet expliciet ver-
meldt dat het handhavingsverzoek wordt afgewezen of dat
de overtreding is beëindigd. Door de brief van 24 oktobe+'
2016 aan te mei-ken als besluit, heeft de rechtbank de door

het cüllege verschuldigde dwangsom volgens [appellant sub
2] vastgesteld op een te laag bedrag.
3.1. Voor de vraag of een brief een besl?iit bevat is van
belang of de brief een schrit'telijke besíissing bevat van een
bestuursorgaan, inhoudende een p?il»liekrechtelijke rechts-
handeling, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.
Niet van belang is of de brief C)Ok een rechtsmiddelenclausu-
le bevat. Gelet op de bewoordingen van de brief van 24 ok-
tober 2016, waarbij expliciet wordt vervvezen naar het door
[appellant sub 2] Hedane verzoek tot handhaving en naar de
door gemeentelijke toezichthoudei-s uitgevoerde hercon-
trole, heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat deze
brief niet anders kan worden uitgelegd dan als een afwíj-
zend besluit op het vei-zoek om handhavend op te treden.
Het betoog faalt.

Condusie

4. Het hoger beroep en het incidenteel hoger beroep
zijn ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden
bevestigd.
5. Het college dient op na te melden wijze tot vei-goe-
ding van de proceskosten te worden veroordeeld.

?3eslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
1. bevestigt de aangevallen uitspraak;
Il. veroordeelt het college vatí burgemeester en wethoí?í-

ders van Peel en Maas tot vergoeding van bij [appellant
s?ib 2] in verband inet de behandeling van het hoger
beroep opgekomen procesí<osten tot een bedrag van
€ 1002,00 (zegge: d?iizendtwee eui-o), geheel toe te
rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand;

IH. bepaalt dat van het college van burgemeester en wet-
houders van Peel en Maas een griffierecht van € 50?,00
(zegge: vijfhonderdeen euro) wordt geheven.

Naschrift

1. In haar uitspraak van 2i'nei 2018
(ECLI:NL:RVS:2018:1449) oordeelde de grote kamer van de
Afdeling dat een bestu?irlijke waarschuwing gebaseerd op

een wettelijk voorscl-irift een besluit als bedoeld in artikel
1:3 lid 1 Awb is, als de waarschuwing een voorwaarde is
voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid. Het ging
in die zaak om een best?iurlijke waarsch?iwing die gegeveri
was op grond van artikel 28a Arbowet.
Voor een bespreking van die ?iitspraak verwijs ik naar het
artikel 'Best?iurlijke waarschuwing: besluit of niet?' (Gst.
2018/87) van mr. P.H.J. de Jonge en mr. A.M. Plooij.
De schrijvers íÏierken in tmn artikel op dat de Afdeling he-
laas niet ingaat op de vraag of ook iní'ormele of op beleids-
regels gebaseerde bestuurlijke waarsch?iwingen onder om-
standigheden als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1
Awb zijn aan te merken.
Díe teleurstelling is van korte duur geweest.
In de hiei'boven gepubliceerde uitspraak koint precies die
vraag - is een op een beleidsregel gebaseerde bestuurlijke
waarschuwing aan te merken als een besluit als bedoeld in
artikel 1:3 lid 1 Awb? - aan de orde.

OOk om een andere reden is de uitspraak de moeite van
het bespreken waard. De uitspraak raakt namelijk aan een
uitvoeringsprobleem waar, zo is althans mijn ervaring, veel
besfüursorganen mee worstelen: hoe te reag,eren op een
gegrond handhavingsverzoek als op gi-ond van het beleid
eerst een bestuurlijke waarschuwing i-noet worden gegeven
en het daardoor niet lukt om binnen de wettelijke beslis-
tei'mijn te beslissen? Ik zal in dit naschrit't op beide aspecten
ingaan.
2. De casus die ten grondslag lag aan deze uitspraak
van 11 juli 2018 speelde zich af in de gemeente Peel en Maas.
De toezichthouder had een ovemeding van artikel 2.1 lid 1
onder a Wabo geconstateerd. Er was gebouwd in afwijking
van de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen
doordat een deel van de voorziene houten gevelbeplating
ontbrak.

Het college van B&W hanteert lÏet handhavingsbeleid 'Ge-
zamenlijk Sanctie- en Gedoogbeleid Limburg'. Ik heb dit
beleid niet kunnen vinden op internet, maar leid uit de uit-
spi-aak af dat dit beleid voorschrijí't dat bij dit soort overtre-
dingen eerst een waarschuwing en gelegenheid tot herstel
wordt gegeven voordat een herstelsanctie wordt opgelegd.
Dat is ook wat het college deed. Het stuurde de overtreder
een waarschuwingsbrief (dat is de tei-m die in de uitspraak
wordt gehanteerd), waarin het de ovei-ti-eder wees op de
overtreding en verzocht om deze binnen een aantal weken
te beëindigen door alsnog de ontbrekende gevelbeplating
aan te brengen. Aan degene die het verzoek tot handhaving
had gedaan stuurde het college een brief met de beslissing
dat het vei'zoek gegrond was en dat het een handhavings-
traject had opgestart.
De verzoeker was van mening dat deze beslissing geen
beschikking was en stelde beroep in tegen het niet tijdig
beslissen. Het college was van mening dat de brieven wel
degelijk als besluiten als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb
aangemerkt moesten worden.
3. De Aföeling oordeelt dat de waai'schuwingsbrief
geen door de wet gestelde voorwaarde is voor het ont-
staan van de bevoegdheid van het college om op een latei-
inoment over te gaan tot handhavend optreden. Daarom
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is de waarschuwingsbt'ief niet gericht op rechtsgevolg en
dus geen besluit in de zin van ai'tikel 1:3 lid 1 Awb. Dat is
conform de lijn van de jurisprudentie van de Afdeling zo-
als die is ingezet in haar uitspraak van 18januaÏ'i 2006
(ECLI:NL:RVS:2006:AU9822). De belangrijkste overwegjng
van de Afdeling is dat de waarsch?iwing geen wijziging
brengt in de rechtspositie van degene die wordt gewaar-
schuwd. De waarschuwing schept voor hem immers geen
verplichtingen en onthoudt hem ook geen recht, aldus de
Afdeling.
De A-G Widdershoven onderschrijt't deze opvatting
in de concfüsie die hij op 24januari 20'l8 uitbracht
(ECLI:NL:RVS:2018:249) in de zaak die leidde tot de hierbo-
ven genoemde uitspraak van de Afdeling van 2 mei 2018.
Awb-besluiten moeten een wettelijke grondslag hebben en
beleidsi'egels doen geen bevoegdheid ontstaan. Wel vindt
Widdershoven dat een - op beleidsregels gebaseerde - be-
stuurlijke waarschuwing gelijkgesteld moet worden aan
een Awb-besluit als de alternatieve route om een i-echterlijk
oordeel over de waarsch?iwing te krijgen onevenredig be-
zwarend is. Widdershoven noemt in zijn conclusie drie si-
tuaties waai-in dat het geval kan zijn. Geen van die situaties
doet zich in deze casus voor. Opvallend is overigens wel dat
de Aföeling in haaÏ uitspraak niet verwijst naar de conclusie
van Widdershoven.

De briet' aan de verzoeker tot handhaving is evenmin een
besluit, zo oordeelt de Afdeling onder verwijzing naar haar
uitspraak van 10 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2181).
De beslissing dat het verzoek gegrond is en dat een hand-
havingstraject zal worden opgestart is een vooraankondi-
ging die niet gericht is op rechtsgevolg.
Gelet op de genoemde uitspí-aken van 2 mei 2018 en 10 au-
gustus 2016 is dit oordeel niet verrassend te noemen. Het
vervolg van de uitspraak vind ik interessanter.
4. Het college betoogt dat het niet meer in staat zal
zijn cont?orm het handhavingsbeleid te handelen als zijn re-
actie op het handhavingsverzoek niet wordt aangemerkt als
een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb. Het college
wijst daarbij op de uitspraak van de At'deling van 5 oktober
2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BT6683, Gst. 2012/7, m.nt. J.M.H.F.
Teunissen en P.C.M. Heinen). Volgens het college volgt uit
die uitspraak dat het besfüursorgaan zich aan het eigen
handhavingsbeleid moet houden 00k als dat betekent dat
niet direct een concrete last wordt opgelegd.
In de uitspraak van 5 oktober 2011 oordeelde de Afdeling
dat het binnen het kader van de beginselplicht tot handha-
ving mogelijk is beleid te voeren dat bijvoorbeeld inhoudt
dat eerst een waarschuwing en gelegenheid tot herstel
wordt gegeven, voordat wordt overgegaan tot het opleggen
van een herstelsanctie. Dit beleid moet dan wel redelijk zijn.
De At'deling voegde daaraan toe dat het bestuursorgaan zich
in beginsel dan ook aan dat beleid moet houden (wat overi-
gens gewoon uit artikel 4:84 Awb volgt) en dat het beleid
onverlet laat dat het bestu?irsoi-gaan slechts onder bíjzon-
dere omstandigheden van het opleggen van een lÏerstel-
sanctie mag afzien.
Hieruit volgt dat - als op grond van het beleid eeí-st een
waarschuwing en gelegenheid tot herstel wordt zege-

ven - bij een gegrond handhavingsverzoek pas beschikt kan
worden nadat is gewaarschuwd en gelegenheid tot herstel
is gegeven. Dat wringt in de praktijk vaak met de termijn
waarbinnen moet worden beschikt. Op grond van artikel
4:13 Awb bedraagt die termijn acht weken.
De Aföeling oordeelt dat het betoog van het colleBe - dat bij
het niet aaninerken van de waarschriwing als een beslriit,
het zijn handhavingsbeleid niet conform l?iet handhavings-
beleid kan worden gehandeld - niet opgaat. De Afdeling
wijst daarbij op de mogelijkheid om op grond van artikel
4:14 lid 3 Awb de beslistermijn te ver)engen. Dat artikel be-
paalt dat als het bestuursorgaan niet binnen acht weken
kan beschikken, het dit moet meedelen aan de aanvrager en
daarbij een redelijke tei'mijn moet noeinen waarbinnen het
alsnog zal beschikken. Die mededeling moet wel worden
gedaan binnen de beslistermijn van acht weken.
5. In dit geval - waarin het ging om een overtreding
die ongedaan moest worden gemaakt- had het college
kunnen bepalen hoeveel extra tijd het nodig zou hebben
om met inachtneming van de hersteltermijn zoals opgeno-
men in de waarschuwing, een beslissing op het verzoek te
kunnen neinen. Dat is echter niet in alle gevalien inogelijk,
zoals blijkt uit de casus die ten grondslag lag aan de hier-
boven genoemde uitspraak van 5 oktober 2011. Die casus
speelde zich af in de gemeente Beesel. Daar werd een ver-
zoek tot handhaving ingediend tegen een caféhouder naar
aanleiding van geluidoverlast. Het college constateerde bij
een controle inderdaad een overtreding van een geluidvoor-
schrift van het Activiteitenbesluit. Een dergelijke overtre-
ding is geen voortdurende overtreding. Een herstelsanctie
kan in dat geval slechts gericht zijn op het vooi-komen van
een heí-haling van een overtreding.
Het beleid van het college van B&W van Beesel schreef voor
dat bij een eerste overtreding zou worden volstaan met een
waarschuwing. Er werd geen gelegenheid tot herstel gege-
ven omdat er niets te herstellen viel. Er kon alleen worden
voorkoi'nen dat dezelfde overtreding opnieuw zou worden
begaan. In dat geval biedt artikel 4:l4 lid 3 Awb geen uit-
komst. Omdat het college binnen de wettelijke beslisteriÏiijn
moest beschikken op het handhavingsverzoek besloot het
college om het handhavingsverzoek af te wijzen onder ver-
wijzing naar zijn beleid dat bij een eerste overtreding wordt
volstaan inet het geven van een waarschuwing.
6. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de overweging
van de Afdeling in haar uitspraak van 5 oktober 2011 dat wel
het beleid mag worden gevoerd om eerst te waarschuwen,
maar dat dat onverlet laat dat slechts in bijzondere oinstan-
diglÏeden van het opleggen van een herstelsanctie mag wor-
den afgezien.
De At'deling kwam in haar uitspraak van 5 oktober 20'l 1 niet
toe aan deze vraag omdat bleek dat de overtreding geen
eerste overtreding was. Er was al eerder een overtreding
geconstateerd. Daarom had, zo oordeelde de At'deling, het
college niet kunnen volstaan met het geven van een waar-
schuwing en had het onmiddellijk een herstelsanctie moe-
ten opleggen. Wat zou de Afdeling hebben geoordeeld als
het wel een eerste overtreding betrof?
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«) De Afdeling ZOLí volgens mij eerst l'iebben beooí-deeld of het
beleid - om bij dit sooi't overtredingen eerst een waarschu-
wing te geven en niet onmiddellijk een hersteisanctie op te
Ieggen gericht op het voorkomen van herhalíng van de over-
treding - niet onredelijk is.
Als de Afdeling tot het ooi-deel zou zijn gekoiÏien dat dit be-
leid niet onredelijk is - ei?i ik zie op voorhand geen reden om
aan te nemen dat de Afdeling niet tot dit oordeel zou zijn
gekomen - dan kan mijns inziens de conseqíientie geen an-
dere zijn dan dat het college terecht het handhavingsver-
zoek heeft at'gewezen op grond van zijn handhavingsbeleid.

CJ. íJdema
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