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'Aso-wet'	tegen	woonoverlast	pas	één	keer	toegepast	
in	Zuidoost-Brabant,	Helmond	is	de	uitzondering	
EINDHOVEN/HELMOND - De nieuwe 'aso-wet', die burgemeesters meer 
middelen geeft om woonoverlast aan te pakken, wordt nog amper gebruikt. 
Ruim een jaar na de invoering is ze in deze regio slechts één keer toegepast.  
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Elly Blanksma van Helmond is vooralsnog de enige burgemeester in Zuidoost-
Brabant die met de nieuwe wet in de hand woonoverlast te lijf is gegaan. Het ging om 



een geval waarbij iemand vanuit een koopwoning twee jaar lang ernstige 
geluidsoverlast veroorzaakte. Daarbij waren er in de nachtelijke uren 
drugsverslaafden op bezoek die voor onrust zorgden in de buurt. De bewoner werd 
door de burgemeester voor de keuze gesteld: geen herrie meer maken tussen tien 
en zeven uur óf per overtreding een dwangsom betalen van 500 euro. ,,Het had 
direct effect", geeft Blanksma aan.  

De 'aso-wet', officieel: Wet aanpak woonoverlast, werd vorig jaar juli aangenomen in 
de Tweede Kamer om gemeenten meer mogelijkheden te geven om eerder in te 
grijpen tegen ernstige aanhoudende woonoverlast. Belangrijk onderdeel is de 
zogenaamde 'gedragsaanwijzing'. Daarmee kunnen burgemeesters, anders dan 
voorheen, bewoners dwingen iets te doen of te laten. Gemeenten mogen zelf kiezen 
of ze de nieuwe wet omarmen. Helmond was er als de kippen bij. Blanksma: 
,,Niemand heeft het recht het woon- en leefgenot van een ander te verpesten." 

Niemand	heeft	het	recht	het	woon-	en	leefgenot	
van	een	ander	te	verpesten	
Elly Blanksma, Burgemeester van Helmond 
Onderzoek van het ED wijst uit dat vrijwel alle andere gemeenten in deze regio ook 
aan de slag gaan met de nieuwe wet. Ze hebben daarvoor een nieuw artikel 
opgenomen in de lokale APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of zijn van plan 
dat te doen. Alleen Deurne en Waalre zien daar nu geen reden toe. Waalre geeft aan 
dat er tot op heden geen overlastzaken zijn geweest die niet opgelost konden 
worden via de bestaande paden. Ook Deurne stelt dat de huidige maatregelen 
voldoen.   

Laatste	redmiddel		
De aso-wet is nadrukkelijk bedoeld als laatste redmiddel. Een burgemeester kan er 
pas naar grijpen als alle andere mogelijkheden, zoals waarschuwing en 
(buurt)bemiddeling niet tot de gewenste oplossing hebben geleid. Een aantal 
gemeenten in deze regio is dan ook sceptisch over de effectiviteit. Er moet wel heel 
wat water door de Rijn stromen voordat de bevoegdheid kan worden ingezet, klinkt in 
de reacties door. Gemeenten weten nog niet goed wat ze ervan moeten verwachten 
en twijfelen of de wet wel echt iets toevoegt.  

Blanksma is inmiddels wel overtuigd van het nut van de nieuwe regels. Ze merkt op 
dat er ook een preventieve kracht uitgaat van het zwaaien met de wet.”In informele 
zin is de wet binnen onze gemeente al veel vaker toegepast. De corrigerende 
werking die hiervan uitgaat is groot.” 

'Burgemeester	gaat	niet	elke	burenruzie	oplossen'	
Stel je voor: de buurman houdt van housemuziek en laat meerdere keren per week 's 
nachts de beats door zijn woning dreunen. Jij hebt daar last van en vraagt een paar 
keer of het wat zachter kan. Maar de buurman heeft er geen oren naar, hij snauwt je 
af en zegt je met je eigen zaken te bemoeien. Voor buurtbemiddeling staat hij niet 
open. 



In zo'n geval kan de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, ofwel de aso-wet, die vorig 
jaar is aangenomen in de Tweede Kamer uitkomst bieden. ,,Voorheen had een 
gemeente alleen de keuze tussen een waarschuwing of uitzetting", legt hoogleraar 
Michel Vols van de Rijksuniversiteit van Groningen uit. ,,Er was behoefte aan een 
tussenoplossing. Mensen uit hun huis zetten en dakloos maken lost niets op. Dat is 
een heel zwaar middel en je verplaatst het probleem dan alleen. Met het invoeren 
van de nieuwe gedragsaanwijzing hoef je niet meer te wachten tot het gierend uit de 
klauwen loopt." 

Volgens Vols, deskundig op het gebied van aanpak woonoverlast, biedt die 
gedragsaanwijzing burgemeesters de mogelijkheid om eerder, maar minder 
ingrijpend, op te treden bij onder meer ernstige, herhaaldelijke geluid- of 
stankoverlast of intimidatie. Als andere trajecten niet hebben geholpen, dan kan de 
burgemeester tegen jouw buurman zeggen: 'opruimen die rotzooi' of 'accepteer hulp', 
anders krijgt hij een dwangsom opgelegd. Helpt dat nog niet, dan kan de 
burgemeester de druk opvoeren. In het uiterste geval is een tijdelijke uithuiszetting 
mogelijk van maximaal 38 dagen. 

De meerwaarde van de wet zit 'm volgens Vols met name in de aanpak van 
bewoners van koopwoningen die nergens aan meewerken, zoals zorgmijders. Ook in 
kwesties met overlast veroorzakende huurders kan de burgemeester er in een langer 
lopend traject extra druk mee op de ketel zetten, verwacht hij. Al zijn er in het geval 
van huurwoningen al mogelijkheden om een gedragsaanwijzing af te dwingen via de 
rechter. 

Het verbaast de hoogleraar niet dat in Zuidoost-Brabant nog maar zelden naar de 
aso-wet is gegrepen. Het komt overeen met zijn bevindingen in het hele land. ,,De 
gevallen die ik ken, zijn op de vingers van twee handen te tellen. Burgemeesters 
denken eerst: wat moet ik hier mee?" En gemeenten hebben nou eenmaal tijd nodig 
hebben om het hele proces te doorlopen dat nodig is om er echt mee aan de gang te 
kunnen. 

Hij verwacht dat het een kwestie van tijd is voor de maatregel meer zal worden 
ingezet. ,,Burgemeesters leren gaandeweg in welke gevallen de wet inzetbaar en 
effectief blijkt. Het is een kwestie van wennen. Dat zag je bij de invoering van de Wet 
Damocles (uitzetting bij drugs in woning, red.) bijvoorbeeld ook. In het begin werd die 
mondjesmaat ingezet, nu hebben we het al over achthonderd sluitingen per jaar." 

https://www.ed.nl/helmond/aso-wet-tegen-woonoverlast-pas-een-keer-toegepast-in-
zuidoost-brabant-helmond-is-de-uitzondering~aea1a8f8/  


