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Onderwerp: Besluit 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
Wij hebben u op <datum> een brief gestuurd over <korte omschrijving>. U heeft hierop kunnen 
reageren. Maar dit heeft u niet gedaan. Wij hebben uw situatie bekeken. En hebben vastgesteld dat u in 
overtreding bent. In deze brief leest u welke gevolgen dit voor u heeft.     
 
U krijgt een last onder dwangsom   
De last onder dwangsom is <bedrag>. Als u <overtreding> <afbreekt/stopt> voor <datum>, hoeft u geen 
<bedrag> te betalen.  
 
Waarom krijgt u een last onder dwangsom  
We hebben de volgende punten betrokken: 

- Wij hebben goed gekeken naar alle belangen.   
- Wij moeten optreden als regels worden overtreden.  
- Soms kunnen we hier van afwijken. Bijvoorbeeld als er een vergunning kan worden gegeven.  
- Maar dat doen we nu niet. Want volgens <naam regelgeving> kunnen we u geen vergunning 

geven. 
 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met ons besluit 

U kunt bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief leest u hoe u dat doet. 
  
Neem contact met ons op als u vragen heeft  
Bel naar <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>.   
    
Met vriendelijke groet,  
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,   
 
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 
 
 
 
 
 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk>  
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BIJLAGE 
 
Waar staat dit in de regels  
-  Artikel <nummer + toepasselijke regelgeving> 
 
U kunt deze regels vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl.  
 
Bent u het niet eens met dit besluit   
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Stuur voor <datum> uw bezwaar naar:    
   
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
   
In het bezwaar moet staan:   

• Uw naam   
• Uw adres   
• Uw handtekening   
• De datum   
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt   

 
Let op: Wat in deze brief staat, geldt direct. Dit geldt ook als u bezwaar maakt.  
 
Voorlopige voorziening 
Kunt u niet wachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
<naam arrondissement rechtbank>. Het adres is: Postbus <postbusnummer + postcode & plaats>.  
  
Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake 
zijn van een spoedeisend belang. Dat betekent dat u echt niet kunt wachten op het bezwaar. Voor het 
vragen van een voorlopige voorziening moet u kosten (griffierechten) betalen aan de rechtbank.  
 
Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan op www.rechtspraak.nl bij voorlopige voorziening 
bestuursrecht.  
 
Wat gebeurt er als u de dwangsom niet betaalt 
Dan kan het zijn dat u een dwangbevel krijgt. De kosten voor deze procedure en de wettelijke rente 
betaalt u ook. Als u de regels blijft overtreden nadat u de dwangsom heeft betaald, dan kunnen wij u 
nog een keer een bestuurlijke sanctie opleggen.  
 
Kunt u het bedrag niet in een keer betalen? Mail dan naar <e-mailadres> of bel naar 
<telefoonnummer>. Dan kunnen we met u bespreken of een betalingsregeling mogelijk is.  
 
 

http://www.lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
mailto:handhaving@gemeenteboomgaard.nl

