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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen “nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2018” in verband met 

afsluiten containers rond oud en nieuw  

 

Nummer 2018/759688 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid 

Afdeling VH 

Auteur Berg – van Diepen, E. van den 

Telefoonnummer 023-5113726 

Email evandenberg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Aanpassing van de algemene regels in verband met het waarborgen van de 

veiligheid rond oud en nieuw. Aanpassing van de regels zorgt ervoor dat open 

containers rond de oud en nieuwperiode tijdig worden afgesloten.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Collegebesluit van 14 juni 2016 inzake de nadere regels voor plaatsen van 

voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden (2016/253632).  

 Raadsbesluit van 22 september 2016 inzake oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond d.d. -wijziging artikel 2:10 APV- (2016/119221). 

Besluit College  

d.d. 4 december 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 

2018 vast te stellen. 

2. De nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 

van 14 juni 2016 in te trekken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/14-juni/10:00/Vaststellen-nadere-regels-voor-bouwwerkzaamheden-op-grond-van-de-APV/2016253632-2-Vaststellen-nadere-regels-voor-bouwwerkzaamheden-op-grond-van-de-APV-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/14-juni/10:00/Vaststellen-nadere-regels-voor-bouwwerkzaamheden-op-grond-van-de-APV/2016253632-2-Vaststellen-nadere-regels-voor-bouwwerkzaamheden-op-grond-van-de-APV-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016119221-2-Oneigenlijk-gebruik-van-gemeentegrond-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016119221-2-Oneigenlijk-gebruik-van-gemeentegrond-3.pdf
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1. Inleiding  

Op grond van het derde lid van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is het 

college bevoegd nadere regels te stellen voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg ten 

behoeve van bouw- en vergelijkbare werkzaamheden. Deze regels zijn in 2016 vastgesteld. De 

nadere regels voldoen niet ten aanzien van de periode waarin het verboden is open containers te 

plaatsen rond oud & nieuw.  Met dit besluit stelt het college de wijziging van de nadere regels ten 

aanzien van de oud en nieuwperiode vast. Voorts is in de nadere regels een kleine aanpassing 

aangebracht in verband met het gewijzigde artikel 2:10 APV en de nieuwe organisatiestructuur. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2018 vast te 

stellen (bijlage 1).  

2. De nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2016 in te 

trekken. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt beoogd de algemene regels voor plaatsen van voorwerpen voor 

(bouw)werkzaamheden beter werkbaar te maken voor het waarborgen van de veiligheid met oud en 

nieuw.  

 

4. Argumenten 

1. Aanpassing van de regels zorgt tijdig voor afgesloten containers 

In de gewijzigde nadere regels is in regel 17 de periode waarin het verboden is open containers te 

plaatsen in de stad rond oud en nieuw verlengd. De periode die is opgenomen in de huidige regels 

bleek te kort om tijdig de stad vrij te kunnen maken van niet afsluitbare containers.  

 

2 Prioriteit rond oud en nieuw 

Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn veel bouwbedrijven gesloten, waardoor het afgelopen jaar 

grotendeels niet mogelijk bleek hen op oudejaarsdag aan te sporen zelf de containers te verwijderen. 

Dit leidt tot een onevenredige werkdruk bij Veiligheid & Handhaving ten aanzien van het verwijderen 

van containers, terwijl de prioriteit van werkzaamheden elders zou moeten liggen. 

 

3 Veiligheid van de weg 

Open containers bevatten vaak veel brandbaar materiaal. Om de veiligheid op de weg te kunnen 

waarborgen rond Oud & Nieuw is het van belang dat er geen open containers op de openbare weg 

zijn in de periode dat er vuurwerk mag worden afgestoken. 
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4 Aanpassing ten aanzien van gewijzigde artikel 2:10 APV en de gewijzigde organisatiestructuur 

In artikel 2:10 APV is het begrip de weg gewijzigd naar openbare plaats bij besluitvorming van de 

Raad inzake oneigenlijk gebruik gemeentegrond (2016/119221). Deze wijziging in hier tevens in de 

tekst van de nadere regels verwerkt. Voorts bestaat de hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid en 

Vergunningen na de organisatieverandering niet meer. In de regels moesten de aanwijzingen van de 

manager DVV worden opgevolgd, dit is hierbij gewijzigd naar manager Veiligheid & Handhaving. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Ontheffing nodig  

Particulieren en bedrijven die in deze periode toch een open container willen plaatsen hebben nu 

een ontheffing nodig. In de periode van 24 december tot 30 december is het mogelijk om met 

ontheffing toch een open container te plaatsen. In de gevallen dat er een ontheffing is en de 

container blijft toch staan, kan er snel contact opgenomen worden met de contactpersoon die in de 

ontheffing is vermeld. Dit zal naar verwachting niet veel voorkomen. 

 

6. Uitvoering 

Op de website van de gemeente worden de Nadere regels gepubliceerd. De meest bekende 

bouwbedrijven worden geïnformeerd over de nieuwe regels.  

Inspecteurs en handhavers worden geïnstrueerd over de aanpassing van deze regel.  

De regels worden tevens geplaatst op overheid.nl. De nieuwe regels treden in werking één dag na 

publicatie. 

 

7. Bijlagen 

1. Nadere regels voor plaatsen van voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2018 

 

 

 

 


