
Hoe werkt het?
Bij verbouwingen en andere klussen is het vaak nodig om 

een container of steiger op de openbare weg te plaatsen. Zo-

lang dit tijdelijk is en de vrije doorgang niet wordt belem-

merd is dat geen probleem en wordt een vergunning altijd 

verstrekt. In dit soort gevallen kan een gemeente gebruik 

maken van algemene regels. In de APV vastleggen wat in ie-

der geval mag, voorkomt veel administratieve rompslomp 

en vergroot flexibiliteit voor ondernemers. Zij hoeven dan 

niet meer allerlei formulieren in te vullen en kunnen sneller 

aan het werk gaan. 

Sommige gemeenten geven alleen vrijstelling van de ver-

gunningplicht als de klus van korte duur is en de doorgang 

niet wordt belemmerd. Andere gemeenten hebben de ver-

gunning vervangen door een meldplicht. Een ondernemer 

hoeft dan minder papieren in te vullen en hoeft niet te wach-

ten op antwoord. Het is voor de ondernemer nog beter als hij 

de melding kort van tevoren digitaal kan doorgeven. Het is 

wel de vraag wat de toegevoegde waarde is van zo’n melding, 

want wie meldt houdt zich toch wel aan de regels.

Hoe kan het beter?
De vergunning voor voorwerpen op of aan de weg kan wor-

den afgeschaft en vervangen door algemene regels. In de 

APV worden dan voorschriften opgenomen over het gebruik 

van de weg, schade, locatie, afmetingen, plaats en uiterlijk. 

Voorwerpen op of aan de weg
•   Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te ge-

bruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, 

indien:

•    het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de 

weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan be-

lemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vor-

men voor het beheer of onderhoud van de weg; of

•  het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

•    Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg 

is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije 

doorgang van … m wordt gelaten op voetpaden en van …m 

op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

•   Het college kan in het belang van de openbare orde of de 

woon- en leefomgeving nadere regels stellen.

Een algemeen gestelde regel legt meer verantwoordelijk-

heid bij, in dit geval, de bouw- en klusbedrijven. Die moe-

ten dan zelf hun werkzaamheden zo inrichten dat ze niet te 

veel overlast veroorzaken voor de omgeving. Wanneer een 
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Voorwerpen op of aan de weg
Wie korte tijd een steiger of een bouwcontainer op de openbare weg wil plaatsen 

moet hiervoor in veel gemeenten een vergunning aanvragen. Dat is lastig voor 

bouwers en klussers die snel en flexibel willen werken. Natuurlijk mag de 

verkeersveiligheid en de vrije doorgang niet worden belemmerd. 

Maar dat kan ook zonder vergunning.
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ondernemer toch overlast veroorzaakt zal de handhaver er 

in een goed gesprek wel uitkomen.

De regels in de APV kunnen eventueel nog worden aange-

vuld met nadere regels over bijvoorbeeld tijdsduur, aantal 

meters vrije doorgangsruimte of de manier van plaatsen. 

Hiermee wordt meer duidelijkheid gegeven en is de hand-

having eenduidiger in te richten. Nadeel van die aanpak is 

dat zo’n regel onvermijdelijk een uitvoerig stuk wordt, om-

dat voor een heel scala aan voorwerpen moet worden om-

schreven waar en hoe ze kunnen worden geplaatst.

Voorbeelden
Woensdrecht, Schiermonnikoog en Steenwijkerland rege-

len de voorwerpen op of aan de openbare weg helemaal via 

algemene regels in de APV. In Delft moet alleen voor grotere 

voorwerpen een melding worden gedaan.


