Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van
burgemeester en wethouders besloten met dien verstande dat artikel
2.4.18. lid 2 wordt gewijzigd.

Raadsvergadering 12 mei 2005
Raadsvoorstel nr. BPO/2004/15935

Agendapunt nr. 10
Putten, 12 april 2005

Onderwerp:
Algemene plaatselijke verordening
3e wijziging
Aan de raad,
Dit voorstel heeft betrekking op een aantal artikelen in de Algemene plaatselijke verordening.
Om verschillende redenen wordt u bij deze geadviseerd om de betreffende artikelen te
wijzigen. De redenen om de artikelen te wijzigen staan bij de verschillende onderwerpen
aangegeven.
Uitstal van waren op de openbare weg
Wanneer ondernemers waren uitstallen op de openbare weg dienen zij, gelet op het bepaalde
in de Apv te beschikken over een uitstalvergunning. Deze vergunning wordt verleend op
grond van artikel 2.1.5.1 lid 1 van de Apv. In artikel 2.1.5.1 lid 1 is bepaald dat het verboden
is zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de bestemming daarvan. In lid 2 is vervolgens bepaald wanneer het in het
eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Dit is onder andere het geval indien sprake is
van standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Apv.
In artikel 5.2.3 lid 1 is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van het college op of
aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere (al dan niet met enige
beperking) voor publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats:
a.
met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen
of te hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden
dan wel diensten aan te bieden;
b.
anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden,
te verkopen of te verstrekken aan publiek.
De vergunningen die verleend worden voor het uitstallen van waren zijn een jaar geldig.
Jaarlijks worden om en nabij de 90 vergunningen aangevraagd en verleend.
De vergunningen tot het uitstallen van waren worden verleend op grond van artikel 2.1.5.1
aangezien voor het uitstallen van waren de openbare weg in gebruik genomen wordt. Hetgeen
uitgestald wordt betreffen reclameborden, maar tevens goederen die ter verkoop aangeboden
worden. Aangezien goederen uitgestald worden met het doel deze te koop aan te bieden, te
verkopen of te verstrekken aan publiek zou voor het uitstallen van waren tevens op grond van
artikel 5.2.3 van de Apv-vergunning verleend moeten worden. De reden dat dit in het
verleden nooit is gedaan is gelegen in het feit dat dit artikel wordt gebruikt voor het verlenen
van daadwerkelijke standplaatsen (bijvoorbeeld een visboer of een bloemenkraam) en gezien
het feit dat het uitstallen van reclameborden niet onder dit artikel valt.
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Het jaarlijks stimuleren en motiveren van de verschillende ondernemers tot het aanvragen van
een vergunning en vervolgens het opstellen en verzenden van de vergunningen neemt veel tijd
in beslag.
Tevens vraagt het van de vergunningaanvrager enige tijd om jaarlijks een aanvraag met
daarbij een tekening en dergelijke in te dienen.
Gelet hierop wordt een wijziging van de Apv voorgesteld in die zin, dat het uitstallen van
waren op grond van de Apv is toegestaan indien aan de voorschriften (tevens gesteld in de
Apv) wordt voldaan. Dit heeft als voordeel dat het gehele traject met betrekking tot het er op
wijzen dat vergunning aangevraagd dient te worden en vervolgens het verlenen van de
vergunningen achterwege kan blijven.
Indien een overtreding wordt geconstateerd door de toezichthouder hoeft niet te worden
nagegaan of de overtreder in het bezit is van een vergunning. Er kan direct handhavend
worden opgetreden op grond van de Apv.
Tevens is het voor de ondernemers gemakkelijker. Zij weten waar ze aan toe zijn en hoeven
niet jaarlijks hun aanvraag met tekening en dergelijke in te dienen.
In het gewijzigde artikel wordt onder andere bepaald dat voor voetgangers een aaneengesloten
ruimte van 1,5 meter dient te resteren. Deze ruimte betreft een ruimte van 1,5 meter gelegen
tussen de kant van de rijbaan, of waar een parkeerplaats aanwezig is vanaf de kant van de
parkeerplaats, en de betreffende winkel c.q. bedrijfsruimte.
Aan u wordt voorgesteld om artikel 2.1.5.1 lid 1 en 2 als volgt te wijzigen.
De tekst die cursief gedrukt staat is hetgeen voorgesteld wordt om te wijzigen ten opzichte
van de huidige Apv.
Artikel 2.1.5.1
1.
2.

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte
anders te gebruiken dan overeenkomstig de bestemming daarvan.
Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:
a.
vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien ze geen gevaar of hinder kunnen
opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden
worden gebruikt;
b.
zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde
gedeelte van de weg en mits:
geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt: en
geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op
minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van
de weg bevindt;
geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;
c.
de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg
gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de
werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na
het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of
stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;
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d.
e.
f.
g.

voertuigen;
voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.
het uitstallen van goederen op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor
voetgangers gelegen recht voor een winkel c.q bedrijfsruimte gedurende de
openingstijden, mits:
voor voetgangers een aaneengesloten ruimte van minimaal 1,5 meter
beschikbaar blijft;
geen activiteit of evenement plaatsvindt waarbij het door het college
vastgestelde kramenplan van toepassing is, tenzij het uitstallen van de
goederen hiermee niet in strijd is,
de goederen uitgestald worden door en ten behoeve van de gebruiker van
het pand dat grenst aan het gedeelte van de weg dat bestemd is voor
voetgangers.

In samenhang met het vorenstaande artikel, wordt aan u voorgesteld om in artikel 5.2.3 de
leden 2 tot en met 7 te vernummer tot 3 tot en met 8 en een "nieuw" lid 2 toe te voegen:
Artikel 5.2.3 Standplaatsen
2.

Het in het eerste lid, onder b, gestelde verbod geldt niet indien sprake is van het
uitstallen van goederen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 lid 2 onder g.

Vervolgens lijkt het zinvol om een definitie van het kramenplan in de begripsomschrijvingen
in artikel 1.1 van de Apv op te nemen.
Artikel 1.1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
1.
kramenplan:
Een tekening met daarop aangegeven de locaties die in gebruik genomen mogen
worden wanneer vergunning is verleend voor het houden van een evenement (2.2.2)
en/of een snuffelmarkt en dergelijke (5.2.4) in het centrum.
Containers/materialen op de openbare weg
Het komt redelijk vaak voor dat burgers of bedrijven een container of materialen op de
openbare weg plaatsen. De afgelopen maanden zijn er meerdere keren vragen gesteld of dit
toegestaan is, of dat degene die de container/materialen plaatst in het bezit dient te zijn van
een vergunning. Op grond van artikel 2.1.5.1 is het verboden zonder vergunning van het
college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de bestemming
daarvan.
De containers en/of de materialen worden meestal kortstondig op de openbare weg geplaatst.
In principe zou tegen elke container en tegen alle materialen die op de openbare weg geplaatst
staan handhavend moeten worden opgetreden. De opsporingsambtenaar dient ten eerste een
constatering te doen, daarna dient een vooraanschrijving te worden verzonden met de
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Wanneer de termijn voor het indienen van
zienswijzen voorbij is dient vervolgens een voorstel aan ons te worden gedaan met een advies
of tegen de overtreding handhavend dient te worden opgetreden of dat er sprake is van
bijzondere omstandigheden waardoor afwijking van het bepaalde gerechtvaardigd is. Indien
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wij besluiten tegen de overtreding handhavend op te treden, dient een bestuursdwang- of
dwangsomaanschrijving te worden verzonden. Vervolgens dient hier uitvoering aan te worden
gegeven.
Het volgen van bovenstaande procedure bij containers en/of materialen die kortstondig op de
openbare weg geplaatst zijn lijkt niet geheel zinvol, aangezien de containers en/of materialen
in veel gevallen reeds verwijderd zijn, terwijl wij dan nog een besluit dienen te nemen naar
aanleiding van de vooraanschrijving. De procedure loopt dan nog, terwijl het daadwerkelijke
probleem reeds is opgelost.
Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd om in de Apv op te nemen dat het verbod om
zonder vergunning onzerzijds de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de bestemming daarvan, niet van toepassing is op het plaatsen van containers
en/of bouwmaterialen en/of andere goederen behorende tot bouw- en/of tuinwerkzaamheden.
Vervolgens staat in het onderhavige artikel vermeld dat de uitzondering niet geldt wanneer
wij van mening zijn dat de belangen als bedoeld in lid 5 van artikel 2.1.5.1 van de Apv
worden geschonden en wij dit aan de eigenaar of gebruiker hebben bekendgemaakt.
Aan u wordt voorgesteld om aan artikel 2.1.5.1 lid 2 van de Apv een punt h. toe te voegen.
Dit punt zal als volgt worden geredigeerd.
2.

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:
h.
containers en/of bouwmaterialen en/of andere goederen behorende tot bouwen/of tuinwerkzaamheden, tenzij het college aan de eigenaar of gebruiker heeft
bekendgemaakt dat de belangen als bedoeld in lid 5 worden geschonden.

Verontreiniging door honden
U heeft eerder reeds aangegeven dat u graag wilt dat er meer controles worden uitgevoerd en
zonodig meer handhavend wordt opgetreden tegen de verontreiniging door honden. Het
afgelopen jaar zijn inderdaad zeer veel controles uitgevoerd naar aanleiding waarvan
vervolgens diverse waarschuwingen en tevens bekeuringen zijn uitgedeeld. Voor nadere
informatie zij voorts verwezen naar de beantwoording van de begrotingsvragen van de
begroting 2005. De wijze waarop het artikel met betrekking tot verontreiniging door honden
momenteel geredigeerd is, brengt enige onduidelijkheid met zich mee. Het artikel is als volgt
geredigeerd.
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden
1.

2.

de eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich
niet van uitwerpselen ontdoet:
a.
op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer
van voetgangers;
b.
op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
c.
op een andere door het college aangewezen plaats.
De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
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Dit houdt in dat het op heel veel locaties in de gemeente Putten toegestaan is om een hond van
uitwerpselen te laten ontdoen. Dit is eigenlijk nooit de bedoeling geweest. De bedoeling was
dat het op bepaalde door ons aangewezen plaatsen toegestaan is om een hond van
uitwerpselen te laten ontdoen en op daar buiten gelegen plaatsen niet. Gelet op de wijze
waarop het artikel nu geredigeerd is moeten wij naast het bepaalde onder a en b elke plaats
aanwijzen waar wij het ontdoen van uitwerpselen door een hond niet willen. Het zou
gemakkelijker zijn als u in de Apv een algeheel verbod opneemt en vervolgens aan ons de
mogelijkheid biedt om plaatsen aan te wijzen waar het toegestaan is om honden van
uitwerpselen te laten ontdoen.
Aan u wordt voorgesteld artikel 2.4.18 als volgt te redigeren:
1.

2.

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich
binnen de bebouwde kom op openbare terreinen niet van uitwerpselen ontdoet, met
uitzondering van door het college aangewezen plaatsen of gedeelten van de
gemeente.
Het in het eerste lid gestelde gebod is niet van toepassing indien de eigenaar of
houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden
verwijderd.

Indien u met het vorenstaande instemt zullen wij zo spoedig mogelijk de plaatsen en
gedeelten van de gemeente aanwijzen waar het naar onze mening mogelijk is om honden van
uitwerpselen te laten ontdoen en waar geen opruimplicht geldt. De door ons aangewezen
plaatsen zullen wij buiten vervolgens daadwerkelijk kenbaar maken door middel van het
plaatsen van borden.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Middelen, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Besluit
Voor wat betreft het besluit verwijzen wij u naar bijgaand conceptraadsbesluit.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten
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