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Registratienummer:

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op,aan of boven of ander gebruik van de openbareplaats

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

overwegendedat:

- het op grond van artikel 2:10, eerste lid, van de Algemeneplaatselijke verordening Bloemendaal

2023 (APV) verbodenis om zondervergunning van het college de openbare plaats of een gedeelte

daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

- dit verbod op grondvanartikel 2:10, vierde lid, onder d, van de APV niet geldt voor doorhetcollege

aan te wijzen categorieén van voorwerpenen gebruik;

- het aanwijzen van categorieén van voorwerpenen gebruik de administratieve lastendruk voor

zowelde inwonerals de overheid vermindert;

gelet op:

artikel 2:10, vierde lid, onder d, van de APV;

besluit:

vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit voorwerpenop, aan of boven of ander gebruik van de

openbareplaats’.

Artikel 1. Voorwerpen op,aan of boven of ander gebruik van de openbareplaats

Als categorieén van voorwerpenen gebruik als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onder d, van de

APV worden aangewezen:

a. vlaggen, wimpels en vlaggenstokken mits deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt

en zich niet bevinden op minder dan 2,2 meter boven het voor voetgangers bestemde gedeelte

van de weg;

b. zonneschermen, mits deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van

de weg en mits:

- melding wordt gedaan bij het college;

- geen onderdeel zich op minder dan 2,2 meter boven het voor voetgangers bestemde gedeelte

van de weg bevindt;

- geen onderdeel zich, in welke stand dan ook, 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 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;

d. terrassen ten behoeve van openbare inrichtingen, mits:

- melding wordt gedaan bij het college;

- niet breder dan de voorgevel van het gebouw waarbij het terras hoort;

- een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter breedte voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelen

e.d. gewaarborgd blijft;

- de tafels en stoelen dagelijks opgeruimd zijn tussen 23.00 uur en 10.00 uur;

- op het terras geen muziek ten gehore wordt gebracht of hoorbaar is afkomstig uit het gebouw



waarbij het terras hoort;

e. uitstallingen ten behoeve van winkels en standplaatsen, mits:

- melding wordt gedaan bij het college;

- niet breder dan de standplaats of de voorgevel van het gebouw waarbij de uitstalling hoort;

- een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter breedte voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelen

e.d. gewaarborgd blijft;

- de uitgestalde goederen en voorwerpen opgeruimd zijn voor en na de tijd dat de winkel of

standplaats geopend is;

f. geveltuinen en boomspiegelbeplanting mits wordt voldaan aan de ‘Beleidsregels groenparticipatie

Bloemendaal 2022’;

g. (semi-)professionele foto- of filmopnames, mits:

- deze ten minste vier weken van te voren aan de gemeente zijn gemeld;

- de opnamen plaatsvinden tussen 08.00 uur en 20.00 uur;

- niet of nauwelijks hinder ontstaat voor gebruikers van de openbare ruimte;

- hinder voor omwonenden wordt beperkt.

Artikel 2. Melding

1. Bij de melding voor het hebben van een zonnescherm, terras en uitstalling dienen de volgende

gegevens te worden overgelegd:

- de afmeting van het zonnescherm, terras of uitstalling;

- de indeling en uitvoering van het zonnescherm, terras of uitstalling;

- de periode waarin het zonnescherm, terras of uitstalling zal worden gebruikt.

2. De melding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de melding als bedoeld in artikel 1,

onder g, van dit aanwijzingsbesluit dient te worden gedaan met een het door het college

vastgesteld meldingsformulier.

Artikel 3. Handhaving

1. Het plaatsen van voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats als genoemd in artikel 1,

onder a tot en met g, is niet toegestaan als de betreffende locatie ontruimd beschikbaar moet zijn

in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken of om

andere redenen van algemeen belang.

2. De voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats moet(en) op eerste aanzegging van een

daartoe bevoegde ambtenaar worden ontruimd dan wel worden gestaakt als omstandigheden, als

bedoeld in het eerste lid, zich voordoen. Er bestaat in dat geval geen aanspraak op het innemen

van vervangende uitstalmogelijkheid elders of op schadevergoeding.

3. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren gegeven aanwijzingen met

betrekking tot het plaatsen van de voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats dienen stipt

en onmiddellijk te worden opgevolgd.

4, De onmiddellijke omgeving van de voorwerpen dan wel locatie die wordt gebruikt dient in schone

toestand te worden gehouden.

5. Schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de openbare plaats of schade die in verband

hiermee kan worden gebracht, dient aan de gemeente gemeld te worden. Het herstellen van deze

schade is voor rekening van de gebruiker van de openbare plaats.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.



Artikel 5. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of

ander gebruik van de openbare plaats’.

Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023,

Secretaris,

Burgemeester,




