
3. Het plaatsen van een bouwmaterialen en bouwmaterieel 

 

Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A 

APV een vergunning van het college van burgemeester en wethouders geëist. 

Nadere regels voor het plaatsen container vormen een goed alternatief voor de 

vergunning omdat in deze regels dezelfde voorwaarden kunnen worden gesteld die nu 

voor een object als bijvoorbeeld een container vrijwel altijd standaard als voorschriften 

bij de vergunning worden opgelegd. 

Het handhaven van beleidsregels verschilt in wezen niet van de handhaving van 

vergunningvoorschriften. 

 

Nadere regels voor het plaatsen van bouwmaterialen en bouwmaterieel.  

 

1. de nadere regels zijn van toepassing als men gaat verbouwen (nieuwbouw valt 

hier ook onder) of verhuizen en voor het plaatsen van bouwmaterialen en -

materieel o.a. het plaatsen van een container tijdelijk gebruik wil maken van het 

trottoir of de rijbaan; 

2. vanaf 1 week voor de aanvang van de werkzaamheden mogen de bouwmaterialen 

en –materieel op de openbare weg worden geplaatst en 1 week na beëindiging 

van de werkzaamheden moeten de bouwmaterialen en –materieel zijn verwijderd 

van de openbare weg;   

3. indien bouwmaterialen en -materieel langer dan drie weken op de openbare weg 

worden geplaatst, geldt een vergunningsplicht; 

4. naast de vergunningsplicht met betrekking het plaatsen van bouwmaterialen en -

materieel op de openbare weg kan een bouwvergunning zijn vereist. Als de 

bouwvergunning wordt ingetrokken, de bouwvergunning is opgeschort of een 

bouwstop is opgelegd houdt dit in dat de vergunning op basis van de APV op dat 

moment komt te vervallen; 

5. voor het structureel (=langer dan een jaar) plaatsen van een container is een 

bouwvergunning nodig; 

6. bouwmaterialen en -materieel mogen zowel door particulieren als door 

ondernemers worden geplaatst; 

7. bouwmaterialen en -materieel mogen niet in de berm en/of plantsoen worden 

geplaatst; 

8. bouwmaterialen en -materieel mogen alleen zodanig worden geplaatst dat: de 

toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen 

tijde wordt vrijgehouden; 

9. bouwmaterialen en -materieel mogen alleen zodanig worden geplaatst dat het 

verkeer niet wordt gehinderd; 

10. een afstand van tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:  

a. objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- 

voorzieningen e.d.; 

b. voetgangersoversteekplaatsen en bushaltes; 

c. bomen en groenvoorzieningen; 

11. bouwmaterialen en -materieel mogen niet binnen vijf meter van een bocht worden 

geplaatst; 

12. een doorrijdbreedte en –hoogte van tenminste 3.50 respectievelijk 4.20 meter 

dient over te blijven voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer; 

13. de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud 

van de bouwmaterialen en -materieel;  

14. bouwmaterialen en -materieel dienen afgezet te worden door middel van 

bijvoorbeeld afzetlint; 

15. de gemeente kan aanwijzingen geven om de bouwmaterialen en -materieel te 

verplaatsen als redenen van (verkeers)veiligheid daartoe noodzaken; 

16. de gemeente kan bouwmaterialen en -materieel weghalen als deze niet wordt 

onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de 



omgeving dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld onder 

artikel 15; 

17. de gemeente kan straten, pleinen ed. aanwijzen waar het plaatsen van 

bouwmaterialen en -materieel niet zijn toegestaan;  

18. bouwmaterieel mag geen reclame bevatten; 

19. schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de 

bouwmaterialen en -materieel wordt van gemeentewege voor rekening van de 

initiatiefnemer hersteld; 

20. de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het 

plaatsen of verwijderen van bouwmaterialen en -materieel. 


