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Datum

20 november 2018

Onderwerp
Wijzigen beleidsregels uitwegen
Wij willen
De beleidsregels uitwegen wijzigen, door de regels te versimpelen verbeteren wij onze
dienstverlening.
Wij besluiten
1. De beleidsregels uitwegen te wijzigen.
Want
In 2018 hebben wij meerdere bezwaarschriften ontvangen naar aanleiding van een verleende of
geweigerde vergunning voor een uitweg. Wij kwamen tot de conclusie dat er in veel gevallen een
weigeringsgrond van toepassing is, omdat in de beleidsregels uitwegen diverse weigeringsgronden
zijn opgenomen. In veel gevallen verlenen wij de vergunning voor een uitweg en wanneer er een
weigeringsgrond van toepassing is, wijken wij af van de beleidsregels uitwegen. Om die reden stellen
wij na overleg voor om de beleidsregels aan te passen.
Maar
Door de beleidsregels uitwegen te versimpelen hebben wij minder redenen om een aanvraag
vergunning voor een uitweg te weigeren.
Achtergrond
In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat het realiseren van een uitweg
vergunningplichtig is, de Apv verwijst naar de beleidsregel waarin de weigeringsgronden staan. Wij
dienen bij een aanvraag omgevingsvergunning te toetsen aan de beleidsregels uitwegen. In veel
gevallen willen wij de vergunning voor een uitweg verlenen, echter stuiten we wel op een
weigeringsgrond in de beleidsregels uitwegen. Wanneer wij de vergunning toch willen verlenen
wijken wij dan ook af van de beleidsregels uitwegen. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar
meerdere bezwaren ingediend over geweigerde en verleende vergunningen voor een uitweg. Ook in
die zaken is gebleken dat we in veel gevallen af moesten wijken van de beleidsregel uitwegen om de
vergunning te verlenen.
Om die reden willen wij de weigeringsgronden verminderen. De weigeringsgronden die van groot
belang zijn betreffende veiligheid, strijdigheid met het bestemmingsplan en het kappen van een
boom blijven in de beleidsregels uitwegen staan. Andere weigeringsgronden zijn aangepast: een
groenstrook mag doorsneden worden maar niet in zijn geheel verdwijnen. Ook wordt er geen
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onderscheid meer gemaakt tussen ‘gewoon’ verkeer en ‘zwaar’ verkeer, in de bestaande beleidsregel
kwamen deze regels al overeen.
De financiële gevolgen zijn
Er zijn geen financiële gevolgen.
Alternatieven
Er zijn geen alternatieven.
Bijlagen
- gewijzigde beleidsregels uitwegen
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