BELEID AANLEG UITWEGEN, GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN EN OVERIGE
AANPASSINGEN VAN DE OPENBARE RUIMTE
Aanhef
Op 17 december 2010 is de Algemene Plaatseljike Verordening Utrechtse Heuvelrug 2010 (APV 2010)
in werking getreden en is niet langer een APV vergunning benodigd voor het aanleggen of wijzigen
van een uitweg (oftewel inrit). Een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente volstaat.
Aangezien meerdere processen binnen de afdeling Openbare Ruimte eenzelfde traject kennen, is
aanleiding gezien één helder beleidsstuk te maken voor de processen uitweg,
gehandicaptenparkeerplaats en overige aanpassingen van de openbare ruimte.
Deze beleidsregel vindt haar grondslag in artikel 14, lid 3 van de Wegenwet.

Paragraaf 1:

Inleiding

Artikel 1. Definitiebepaling
1. Uitweg: kleine weg die een perceel met de openbare weg verbindt en welke weg voorziet in
het geheel op eigen terrein parkeren van een motorvoertuig.
2. Gehandicaptenparkeerplaats: parkeerplaats aangeduid met bord E6 uit bijlage 1 van
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.
3. Aanpassing van de openbare ruimte: (ver)plaatsing of verwijdering van een object dat zich in
de openbare ruimte bevindt.

Paragraaf 2:

Uitwegen

Artikel 2. Aanvraag
De aanvraag tot aanleg of wijziging van een uitweg geschiedt door het indienen van een standaard
aanvraagformulier.
Artikel 3. Beoordeling aanvraag
Geen uitweg wordt aangelegd indien:
1. Het veilig en doelmatig gebruik van de weg negatief wordt beïnvloed. Hiervan is in ieder
geval sprake indien:
a. De uitweg zich op minder dan 5 meter van een kruising / splitsing bevindt;
b. De uitweg zich te dicht op een stopstreep van een verkeerslicht bevindt;
c. Bij het in- en uitrijden van de uitweg niet of nauwelijks zicht bestaat op de weg,
het trottoir, fiets- en/of voetgangerspaden;
d. De uitweg slechts kan worden bereikt via een fiets- en/of voetgangerspad en/of
via parkeervakken en/of –stroken.
e. Verplaatsingen van objecten nodig zijn die om welke reden dan ook niet kunnen
of mogen worden verplaatst;
f. De uitweg het gebruik van andere, reeds aanwezige, uitwegen belemmert.
2. Het uiterlijk aanzien van de omgeving op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Hiervan
is in ieder geval sprake indien:
a. Reeds een uitweg op het perceel aanwezig is;
b. Een enkele uitweg breder is dan 2,5 meter;
c. Een dubbele uitweg ten behoeve van twee woningen of een dubbele garage
breder is dan 5 meter;

3.
4.

De kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn
voldaan door de aanvrager.
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het onder het eerste en tweede lid
gestelde.

Artikel 4. Aanleg uitweg
1. De gemeente draagt zorg voor de aanleg van de uitweg en het onderhoud daarvan en bepaalt
welke materialen worden gebruikt.
2. De kosten van de aanleg dan wel wijziging van de uitweg en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

Paragraaf 3:

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Artikel 5. Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen
1. De gemeente draagt zorg voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats, inclusief
plaatsing van verkeersborden, en het onderhoud daarvan en bepaalt welke materialen
worden gebruikt.
2. De kosten van de aanleg dan wel wijziging van de gehandicaptenparkeerplaats en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden worden in rekening gebracht bij de aanvrager.
3. Geen gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd indien:
a. Het daartoe benodigde verkeersbesluit ontbreekt;
b. De kosten als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, niet binnen de daartoe gestelde
termijn zijn voldaan door de aanvrager.

Paragraaf 4:
Overige aanpassingen van de openbare ruimte
Artikel 6. Beoordeling aanvraag
1. Een verzoek tot aanpassing van de openbare ruimte wordt slechts ingewilligd indien sprake is
van klaarblijkelijk gevaar, dat kan worden opgeheven door het realiseren van de verzochte
aanpassing.
2. De kosten voor de aanpassing van de openbare ruimte komen voor rekening van de
gemeente.
3. Indien de aanpassing van de openbare ruimte naar het oordeel van de gemeente slechts een
individueel belang dient, komen de kosten van de uitvoering voor rekening van de aanvrager.
Artikel 7. Uitvoering aanpassing van de openbare ruimte
1. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van de aanpassing in de openbare ruimte.
2. De aanpassing van de openbare ruimte wordt niet uitgevoerd indien de kosten als bedoeld in
artikel 6, tweede lid, niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn voldaan door de aanvrager.

Paragraaf 5: Inwerkingtreding
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking de dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van het beleid
‘Procedure voor kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaatsen’ van 20 maart 2006.

