Motie:

Differentiatie regels voor hekken en hagen

Corsanummer:
Van:

Liberaal Bloemendaal

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Regels voor hekken en hagen

Bloemenda

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 20 februari 2013,
Constateert dat:
1. De Collegebrief (2013040990) aan de raad n.a.v. de motie "hekwerken en hagen" (2013022759) onvoldoende uitwerking geeft aan de verschillende mogelijkheden ter differentiatie van de regels m.b.t. hekwerken en hagen en dat de voorstellen te rigide zijn;
2. Het College handhavingsacties m.b.t. de hoogte van afscheidingen langs de
openbare weg heeft stopgezet zolang de Raad wijziging van de regels open houdt;
Is van mening dat:
1. De huidige regelgeving m.b.t. hoogte van hekken en hagen past bij de gemeente,
maar te rigide is;
2. Er behoefte is aan een nadere afweging van alle voor en nadelen van differentiatie en verruiming van de huidige regels;
3. Differentiatie in regels evenwel zo veel als mogelijk beperkt moet zijn ter wille
van duidelijkheid en anderzijds aan de gerechtvaardigde belangen van inwoners
tegemoet moet worden gekomen;
4. Voorkomen moet worden dat handhavingsacties plaatsvinden m.b.t. hekwerken
waarvoor in de oude bestemmingsplannen (van vóór 2012) een hogere hek-hoogte
van 1 meter was toegestaan.
in 2012 en 2013).
Verzoekt het college van B 8t W
- een concreet voorstel te maken tot differentiatie van de huidige regelgeving
m.b.t. hoogte van hekken en hagen, aansluitend en aanvullend op de bestaande
regeling, rekening houdend met (onder meer) de volgende aspecten:
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- de gerechtvaardigde I huidige belangen van de inwoners en deze te inventariseren op plaatsen waarvan de gemeente vermoedt dat deze niet zouden voldoen aan
de huidige voorstellen;
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Bij dit voorstel ook te betrekken:
- een overgangsbepaling e n / o f een 'pardon'-regeling voor hekwerken waarvoor in
de oude bestemmingsplannen (van vóór 2012) een hogere hek-hoogte van 1 meter
was toegestaan;
En gaat over tot de orde der dag,
Leo
loemendaal
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