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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. Met dit besluit stelt het college 

die regels vast. 

 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de "Algemene regels voor voorwerpen voor 

(bouw)werkzaamheden 2016" op grond van de artikel 2:10 van de Algemene 

plaatselijke verordening vast te stellen; 

2. Het college bepaalt dat dit besluit op 1 juli 2016 in werking treedt; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

4. Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl; 

5. Het college stuurt het besluit ter kennisname naar commissie bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt beoogd om het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg eenvoudiger 

te maken. Als iemand  voldoet aan de Algemene regels en de voorwaarden, dan hoeft er geen 

ontheffing meer te worden aangevraagd. Hierdoor wordt de administratieve lastendruk 

verminderd en past dit besluit in het kader van “minder regels meer service”. 

 

 

4. Argumenten 

 

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan begrippen uit de APV 

Voor bouwwerkzaamheden of andere werkzaamheden zoals onderhoud van panden is het soms 

noodzakelijk dat er voorwerpen zoals steigers of containers op, aan, of boven de openbare weg 

geplaatst worden. Dit is toegestaan tenzij: 

- het gebruik schade toe (kan) brengen aan de weg; 

- het de bruikbaarheid of veiligheid van de weg (kan) belemmeren; 

- het beheer en onderhoud van de weg kan belemmeren; 

- het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.  

Deze “Nadere regels voor voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2016” zijn opgesteld  om 

invulling te geven aan bovenstaande begrippen.  Hierdoor is het voor een ieder duidelijk in 

welke gevallen en onder welke voorwaarden het plaatsen van die voorwerpen is toegestaan. 

Een groot deel van de voorwerpen kan ontheffingsvrij geplaatst worden 

Als men voldoet aan de Nadere regels en de daarin gestelde voorwaarden dan is er geen 

ontheffing meer nodig voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. Dit geldt onder 

andere voor steigers, kleinere containers en toiletcabines. 

 

Voor een beperkt aantal voorwerpen blijft ontheffing noodzakelijk 
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Sommige voorwerpen zoals bouwkranen, of omvangrijke steigers belemmeren het verkeer 

zodanig dat deze niet ontheffingsvrij geplaatst mogen worden. Voor deze categorieën 

voorwerpen blijft het noodzakelijk om vooraf te kunnen toetsen of aan de 

veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan en of de verkeersstromen (voetgangers, 

autoverkeer, hulpdiensten) niet nadelig worden beïnvloed. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Geen toetsing vooraf, maar toetsing achteraf 

Als men voldoet aan de Nadere regels en de gestelde voorwaarden, is er geen ontheffing vooraf 

nodig. Hierdoor wordt het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg niet vooraf getoetst op 

bruikbaarheid en veiligheid en beheer van de weg. Deze toets vind plaats via controles door 

inspecteurs of handhavers. Hiermee komt de nadruk meer te liggen op handhaving. 

 

Inning precario wordt lastiger 

Met het vervallen van de ontheffing is er minder zicht vooraf op die voorwerpen die 

precarioplichtig zijn. Door verbeterde controle via inspecteurs en handhavers wordt voorkomen 

dat de precario-inkomsten verminderen. 

 

De Nadere regels gelden niet voor alle voorwerpen 

Op grond van artikel 2:10 wordt ook het plaatsen van uitstallingen en reclame-uitingen geregeld. 

Daar geldt ander beleid voor. Voor deze objecten gelden de nu vast te stellen Nadere regels niet. 

 

 

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 toepassing van de nieuwe regels. 

De regels worden tevens geplaatst op Overheid.nl. 

 

 

 

7. Bijlagen 

Nadere regels voor voorwerpen voor (bouw)werkzaamheden 2016. 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


