Aanwijzingsbesluit vergunningsvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg;
ter uitvoering van artikel 2:10c van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg
Burgemeester en wethouders van Elburg;
overwegende dat:
•
in artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Elburg is bepaald dat het
verboden is om zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken,
anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan;
•
het college categorieën van voorwerpen kan aanwijzen, waarvoor onder nader te bepalen
algemene voorwaarden, dat verbod niet geldt;
•
het college administratieve lastenverlichting nastreeft door categorieën voorwerpen aan te
wijzen, waarvan het plaatsen op de weg lage risico’s met zich meebrengt;
•
de lage risico’s zoals genoemd in het vorige punt zijn gebleken uit het tot op heden gevoerde
beleid ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;
gelet op:
artikel 2:10c van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Elburg;
BESLUITEN:
de volgende categorieën voorwerpen aan te wijzen, die onder de daarbij genoemde voorwaarden,
zonder vergunning op of aan de weg of een weggedeelte mogen worden geplaatst.
A. Algemeen geldende voorwaarden
1. Een voorwerp mag enkel geplaatst worden op of aan de openbare weg wanneer er redelijkerwijs
geen mogelijkheid bestaat om het voorwerp op eigen terrein te plaatsen.
2. Te allen tijde wordt er een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter gegarandeerd ten behoeve
van de hulpdiensten.
3. De voorwerpen mogen geen gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor de bruikbaarheid
van de openbare weg en voor personen en vormen geen belemmering voor het doelmatig
beheer en onderhoud van de openbare weg.
4. Op een voetpad is een vrije doorgang van ten minste 1,50 meter breed, in een zoveel mogelijk
rechtdoorgaande lijn, gewaarborgd voor voetgangers en mensen met fysieke beperking, zoals
bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.
5. Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer, (ambulancepersoneel) en gemeentelijke
handhavers, die in het belang van openbare orde en veiligheid worden gegeven, moeten
onmiddellijk worden opgevolgd.
6. Voorwerpen dienen stevig geplaatst danwel bevestigd te worden om ongevallen en schade te
voorkomen.
1. Het plaatsen van uitstallingen
Een uitstalling is een losstaand voorwerp dat geplaatst is voor een pand in de openbare ruimte. De
uitstalling moet een relatie hebben met de handel van de in het pand gevestigde onderneming.
Hieronder vallen reclameborden, winkelrekken, producten en derge lijke die op de openbare weg voor
een pand van een onderneming zijn geplaatst met als doel reclame te maken, aandacht te trekken, de
directe omgeving bij het pand te verfraaien of tot opslag ten behoeve van het pand te dienen.
Bloembakken die bij het bedrijf horen en daar geplaatst zijn, worden ook aangemerkt als uitstallingen.
B. Aanvullende voorwaarden uitstallingen
1. De uitstalling heeft een onmiskenbare relatie met de activiteiten van de in het betreffende pand
gevestigde onderneming.
2. Voor uitstallingen in de Vesting van Elburg geldt voor ondernemingen met een eigen stoep
ervoor, dat de maximale diepte van de uitstalling de diepte van aanwezige stoep is.
3. Voor de overige uitstallingen geldt een maximale diepte van 1,50 meter, gemeten vanuit de
voorgevel van de onderneming. Uitstallingen mogen bij hoekpanden ook naast de eigen
winkelpui worden geplaatst, direct tegen de gevel aan. Ook hierbij geldt een maximale diepte
van 1,50 meter.
4. De uitstalling heeft een hoogte van niet meer dan 3,0 meter.

5.
6.
7.

De uitstalling is enkel aanwezig op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming open is
voor publiek.
De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaarborgd blijven voor minder valide
verkeersdeelnemers.
Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.

2. Spandoeken
Spandoeken kunnen losraken en daardoor voor het verkeer en de omgeving gevaar opleveren. Ter
voorkoming van verkeersonveilige situaties wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van
spandoeken. In plaats van spandoeken kan bovendien ook gebruik worden gemaakt van de
gemeentelijke digitale informatieborden voor bijvoorbeeld het aankondigen van een evenement.
Spandoeken mogen enkel dienen voor goede doelen of ideële campagnes.
Goede doelen zijn organisaties die zich inzetten op het gebied van bijvoorbeeld internationale hulp en
ontwikkelingswerk, gezondheid, welzijn en cultuur, of natuur en milieu. Het zijn fondsenwervende
organisaties (stichting, vereniging of particulier initiatief) die om hun maatschappelijke doelstelling te
kunnen realiseren particulieren, bedrijven of fondsen benaderen om geld of goederen te doneren.
Reclame voor goede doelen is dan ook veelal gericht op fondsenwerving (zoals huis -aan-huis collectes).
Een ideële organisatie is een organisatie die zich belangeloos inzet voor een bepaald idee of ideaal. Een
voorbeeld van ideële reclame is de jaarlijkse campagne van Veilig Verkeer Nederland (‘Wij gaan weer
naar school’).
C. Aanvullende voorwaarden spandoeken
1. Spandoeken dienen voor goede doelen of ideële campagnes.
2. De spandoeken worden enkel opgehangen op de locaties zoals aangeduid in de bij dit besluit
behorende bijlage.
3. De spandoeken mogen niet over de rijbaan of over een fietspad gehangen worden.
4. De spandoeken mogen niet langer dan 14 dagen hangen.
3. Routeborden/ verwijzingsborden
Route- of verwijzingsborden worden langs de weg geplaatst om de route naar een evenement of
tijdelijke activiteit aan te duiden, bijvoorbeeld een kermis, beurs of braderie.
D. Aanvullende voorwaarden route/ verwijzingsborden
1. Indien nodig is het toegestaan routeborden/verwijzingsborden te plaatsen voor de duur van een
evenement/ activiteit.
2. De borden mogen enkel langs gemeentelijke wegen worden geplaatst.
3. Het plaatsen van deze borden mag nooit verkeersgevaarlijke situatie ver oorzaken en ook het
zicht bij rotondes, kruisingen e.d. mag niet worden belemmerd.
4. Deze borden mogen maximaal één dag voorafgaand aan het evenement/ de activiteit worden
geplaatst.
5. De borden moeten de dag na het evenement/ de activiteit zijn verwijderd.
4. Overige voorwerpen
Ook voor de volgende voorwerpen geldt dat ze geplaatst mogen worden zonder vergunning, mits ze aan
de voorwaarden voldoen:
1. Plantenbakken en gevelbanken van particulieren.
2. De voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs maximaal één uur op de weg geplaatst worden
in verband met het laden en lossen ervan.
3. Eco- of chemische toiletten, indien ze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of
goederen.
4. Kerstbomen (niet zijnde kerstbomen bestemd voor de verkoop).

5. Citeertitel
Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit vergunningsvrij plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg’.
Aldus besloten het college van burgemeester en wethouders van Elburg
in zijn vergadering van 6 november 2018.

De burgemeester,

De secretaris,

J.N. Rozendaal

J.K.C. van der Jagt

Bijlage behorende bij “Aanwijzingsbesluit vergunningsvrij gebruik openbare weg”
Locaties spandoeken:

Hoge Enk, nabij school

Doornspijk, voorbij fietspad Zuiderzeestraatweg
West,
Doornspijk, nabij Glindeweg

’t Harde, Eperweg, nabij rotonde / ingang
bebouwde
kom

‘t Harde, Munnikenweg nabij Leisteenstraat

Elburg, Oostelijke Rondweg, rotonde
Oostendorperstraatweg

Elburg, Paterijstraat nabij Zwolscheweg

Elburg, Nunspeterweg nabij rotonde

