
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw …, 

 

Op datum ontvangst heb ik uw aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op een openbare 

plaats ontvangen. 

 

In deze brief informeer ik u over de beslissing op uw aanvraag. 

 

Beslissing 

Ik heb besloten u op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 een  

vergunning te verlenen voor het plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats in strijd met de publieke functie 

ervan ten behoeve van werkzaamheden aan diverse panden binnen de gemeente Zutphen. 

 

De vergunning is geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 

 

Voorschriften 

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die zijn vermeld in bijgevoegde bijlage. Ik raad u aan om deze 

zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning  

verbonden voorschriften naleven. 

 

Hierbij maak ik u reeds attent op het volgende. Indien u gebruik maakt van een hoogwerker/kraan dient u platen  

onder de stelpoten aan te brengen om eventuele schade aan de bestrating te voorkomen. 

 

Daarnaast dient u minimaal 5 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hiervan schriftelijk een melding te 

doen bij het team Loket van de afdeling Klantcontact o.v.v. het nummer van de jaarvergunning. Daarbij dient u de 

volgende gegevens te vermelden: 

Adres werkzaamheden; 

Periode werkzaamheden; 

Omschrijving werkzaamheden; 

Situatie tekening op schaal (bij voorkeur 1:500 of 1:200) met de bebouwingscontouren van het pand;  

Locatie van de in gebruik te nemen grond; 

Omschrijving en afmeting van te plaatsen object(en); 

Aantal m2 op gemeentegrond. 

 

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond kan precario in rekening worden gebracht. Dit wordt bepaald aan de 

hand van uw melding en is onder andere afhankelijk van de periode en de locatie van de plaatsing van de objecten. 

Meer informatie hierover is te vinden op de site van de gemeente onder ‘voorwerpen plaatsen op openbare grond’.   

 
Betaling leges en waarborgsom 
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een vergunning 
voor het plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats  leges verschuldigd. De verschuldigde legeskosten  
bedragen  
€ 43,-. Daarnaast wordt er een waarborgsom in rekening gebracht van € 500,-. Voor betaling van de leges en de 
waarborgsom ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt aangegeven op welke wijze u even-
tueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.  
 

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met ……. van de afdeling Klantcontact, Team Loket,  

bereikbaar op telefoonnummer 14 0575. 

 

Hoogachtend, 

 

namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

 

de senior medewerker Vergunningen & Handhaving  
van de afdeling Klantcontact, 
 
 
 
Jon van den Elst 
 

Onderwerp: APV-Jaarvergunning plaatsen voorwerpen op openbare plaats      

 

 

 

 
 
 

 

Geachte heer/mevrouw …, 

 

Op <datum> vroeg u een vergunning aan voor het neerzetten van voorwerpen op openbare plaatsen in de gemeente 

Zutphen. Het gaat om voorwerpen die u nodig heeft bij uw bouwwerkzaamheden. In deze brief leest u mijn besluit 

hierover. 

 

Mijn besluit 

U krijgt de vergunning. De vergunning geldt van <datum> tot <datum>. 

 

Voorwaarden bij de vergunning 

Bij deze vergunning horen voorwaarden. U vindt ze in de bijlage. U bent verplicht om u aan deze voorwaarden te hou-

den. Lees deze daarom zorgvuldig.  

 

Kosten voor de vergunning 

De vergunning kost € 43,-.  Daarnaast betaalt u een waarborgsom van € 500,-. Binnenkort krijgt u hier een factuur 

voor. 

 

Belasting voor gebruik openbare plaats 

Misschien moet u precariobelasting betalen. Dat is belasting aan de gemeente voor het gebruik van de openbare plaats. 

Of u precariobelasting moet betalen en hoeveel kunt u vragen aan <voornaam achternaam>, via <telefoonnummer>. 

Het is afhankelijk van welke plaats u gebruikt en hoe lang. Meer over precariobelasting vindt u op de site Zutphen.nl, 

onder ‘precariobelasting’. 

 

Wettelijke basis 

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 

Legesverordening 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met <voor- en achternaam>. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal). Of via e-

mail: info@zutphen.nl. 

 

 

Met vriendelijk groeten, 

 

namens burgemeester en wethouders van Zutphen, 

 

 

<voor- en achternaam> 

 

Senior medewerker Vergunningen & Handhaving  

Afdeling Klantcontact 

Onderwerp: Jaarvergunning gebruik openbare plaats      

Oud Herschreven 

mailto:info@zutphen.nl


  

 

 
Niet mee eens 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Neem echter eerst telefonisch contact met mij op. Ik 

bekijk dan samen met u het besluit. Ook kijken we samen hoe ik uw bezwaar het beste kan behandelen. U kunt hier-

voor bellen met 14 0575 (zonder netnummer). 

Als u na dit telefoongesprek nog bezwaar wilt maken, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes 

weken na de dag waarop het besluit aan u is verzonden. 

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA in Zutphen. In uw 

bezwaarschrift moet staan: 

 uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent) en uw e-mailadres; 

 de datum en een omschrijving van het besluit; 

 de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 

 uw handtekening. 

 

Voorlopige voorziening 

Soms kunt u niet wachten op een besluit over uw bezwaarschrift. U kunt dan bij de voorzieningenrechter bij de recht-

bank Gelderland, team Bestuursrecht om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dat kan alleen als u een bezwaarschrift 

heeft ingediend. Het adres van de rechtbank Gelderland is: Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Voor het vragen van 

een voorlopige voorziening moet u betalen. De rechtbank kan u over de kosten informeren. 

 

Digitaal voorlopige voorziening vragen 

U kunt ook digitaal met DigiD om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk 

op deze site voor de precieze voorwaarden. 

 
 
 
 
 
Niet eens met het besluit 

Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Zo voorkomt u misschien dat u een 

bezwaarschrift moet schrijven. We bekijken dan samen het besluit. Bel hiervoor met 14 0575 (zonder kengetal). 

 

Wilt u toch een bezwaarschrift indienen? Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan <u/de aanvra-

ger> is verstuurd.  

 

In uw bezwaarschrift moet staan: 

 uw naam en adres  

 uw telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent)  

 uw e-mailadres 

 de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat 

 de reden waarom u het niet eens bent met het besluit 

 uw handtekening 

 

Stuur uw bezwaarschrift aan:  

Het college van burgemeester en wethouders  

Postbus 41 

7200 AA  Zutphen  

 

Voorlopige voorziening 

Kunt u niet wachten op een besluit over uw bezwaarschrift? U kunt dan een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen bij de 

voorzieningenrechter. Dit kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend.  

 

Een voorlopige voorziening aanvragen kan via internet of in een brief. 

Via internet:  Ga naar  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u de precieze voorwaarden. U 

  heeft er een DigiD bij nodig. 

 

In een brief:  Stuur de brief naar:  

 Rechtbank Gelderland  

 Team bestuursrecht  

 Postbus 9030 

 6800 EM Arnhem 

 

Kosten 

Voor het indienen van een bezwaarschrift hoeft u niet te betalen. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bij 

de rechtbank moet u wel betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen. 

 

Oud Herschreven 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


  

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN t.a.v. bouwplaatsinrichtingen 
 
Ten aanzien van de bestaande verhardingen:  

1. Alle omliggende verhardingen nabij de bouwplaatsinrichting dienen, na voltooiing van alle bouwactiviteiten in de 

 oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. Dat wil zeggen: vrij van vuil, beschadigingen en verzakkingen 

 van de elementenverhardingen en trottoir- en opsluitbanden. 

2. De waarborgsom in verband met mogelijke schade aan de bestrating is vastgesteld op: €…..,- 

3. Op marktdagen (donderdag en zaterdag) mag er geen gebruik worden gemaakt van de vergunning voor zover het 

 betreft een locatie op de Houtmarkt en Zaadmarkt (donderdag en zaterdag) en Groenmarkt (donderdag). De ge

 plaatste objecten (steiger, containers e.d) dienen uiterlijk woensdag- en vrijdagmiddag om 18.00 uur te zijn ver

 wijderd. 

 

Ten aanzien van containers welke direct aan of op de openbare weg staan: 

1. De containers moeten voorzien zijn van een rood-wit gestreepte retro-reflecterende markering 

2. Containers met brandbare (afval)producten c.q. stoffen, dienen na werktijd, zodanig afgesloten te worden, dat de 

 inhoud door o.a. vandalisme niet tot ontbranding kan worden gebracht. 

3. Er dient een vrije doorrijdbreedte te worden gewaarborgd van ten minste 400 cm. 

4. In verband met mogelijke schade aan de bestrating e.d. dient een waarborgsom te worden gestort van  € ….,-. 

 

Ten aanzien van ingebruikname van het gemeentelijk plantsoen: 

1. Bij ingebruikname van het gemeentelijk plantsoen dient de vergunninghouder contact op te nemen met de afdeling 

 Stadsbedrijven van de Gemeente Zutphen, zodat zij overeenstemming kunnen bereiken over de voor beide par

 tijen meest gunstige locatie. 

2. Het gemeentelijk plantsoen dient, na voltooiing van alle bouwactiviteiten ten behoeve van nieuwbouw/renovatie in 

 de oorspronkelijke staat te worden achterlaten, dat wil zeggen vrij van puinresten, afval en dergelijke. Bij ge

 bruik van grasstroken het terrein na voltooiing van de werkzaamheden (diep) spitten, egaliseren en opnieuw 

 inzaaien volgens instructie en aanwijzingen van de afdeling Stadsbedrijven. 

3. De bestaande bomen dienen vrij te blijven van beschadigingen. 

4. De waarborgsom ten aanzien van ingebruikname van het gemeentelijk plantsoen is vastgesteld op: € ….,-. 

 

Ten aanzien van steigers: 

1. De steiger moet voorzien zijn van een rood-wit gestreepte retro-reflecterende markeringsplanken van ten minste 

 75x15 cm. 

2. Voor voetgangers dient een vrije doorloopruimte te worden gewaarborgd van ten minste 100 cm breed. 

3. Er dient een vrije doorrijdbreedte te worden gewaarborgd van ten minste 400 cm. 

4. Onder de steiger dient een (afdek)zeil geplaatst te worden, zodat beschadiging aan de bestrating word voorkomen. 

5. In geval van een verankering van de steiger aan een (monumentaal) historisch pand: 

 de verankering bij voorkeur in de voegen plaatsen; 

 pluggen en ijzeren verankeringen volledig verwijderen tijdens demontage van het steiger; 

 de beschadiging door verankering na afloop van de werkzaamheden in voorgaande staat herstellen;  

 voor het herstellen van ‘schoon’ metselwerk dient restauratiemortel op juiste kleur te worden gebruikt. 

6. In verband met mogelijke schade aan de bestrating e.d. dient een waarborgsom te worden gestort van € ….,- 

 

Algemeen: 

1. Bij ingebruikname van parkeerplaatsen (alleen bij betaald- of vergunninghoudersparkeerplaatsen), plantsoen,  loca

 tie op Houtmarkt/Zaadmarkt/Groenmarkt of bij niet kunnen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, dient u 

 vooraf met ons overleg te hebben. Bij alle overige locaties dient u uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de 

 werkzaamheden hiervan melding te maken. 

2. U dient gedurende de (bouw)werkzaamheden zorg te dragen voor een ordelijk en schoon werkterrein. 

3. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die verband houdt met het gebruik dat van 

 deze vergunning wordt gemaakt. 

 
 
 
 

 

Bijlage:: ALGEMENE VOORWAARDEN bij de bouwplaatsvergunning 

 

Voor gebruik van containers aan de openbare weg: 

1. U zorgt voor een vrije doorrijdruimte van minstens vier meter breed. 

2. U maakt op uw containers een rood-wit gestreepte, retro-reflecterende markering vast. 

3. Zijn er containers waar brandbaar materiaal in zit? Dan sluit u na werktijd die containers af, zodat er geen brand 

in kan komen. Bijvoorbeeld door vandalisme. 

 

Voor gebruik van steigers aan de openbare weg 

4. U zorgt voor een vrije doorrijdruimte van minstens vier meter breed. 

5. Voor voetgangers zorgt u voor een doorloopruimte van minstens één meter breed. 

6. U maakt op uw steiger rood-wit gestreepte, retro-reflecterende planken vast, van minstens 75 x 15 cm. 

7. Onder uw steiger legt u een (afdek)zeil om beschadigingen aan de bestrating te voorkomen. 

8. Verankert u uw steiger aan een (monumentaal) historisch pand? 

 Dan plaatst u uw pluggen in de voegen. 

 Als u de steiger afbreekt, haalt u alle pluggen en verankeringen weer weg. Daarna herstelt u alle  

beschadigingen die door de verankering zijn ontstaan. 

 Als u ‘schoon’ metselwerk herstelt, gebruikt u restauratiemortel met de juiste kleur. 

9. Voor mogelijke schade door het gebruik van uw steiger betaalt u van tevoren een waarborgsom van € <..,..>. 

 

Voor gebruik van verhard terrein:  

10. Na afloop van uw bouwwerkzaamheden laat u de bestratingen rondom de bouwplaats netjes achter. Dat  

betekent: schoon en zonder beschadigingen of verzakkingen.  

11. Voor het gebruik van verhard terrein betaalt u van tevoren een waarborgsom van € <..,..>. 

 

Voor gebruik van gemeentelijk plantsoen: 

12. U overlegt met de afdeling Stadsbedrijven van de Gemeente Zutphen over de meest geschikte plaats in het  

plantsoen. Het telefoonnummer is: <telefoonnummer>.  

13. Na afloop van uw bouwwerkzaamheden laat u het plantsoen rondom de bouwplaats opgeruimd en schoon achter. 

Daarna spit en egaliseert u de gebruikte grasstroken en zaait deze opnieuw in. Bespreek met de afdeling  

Stadsbedrijven hoe u dat doet. 

14. U zorgt ervoor dat u geen bomen beschadigt. 

15. Voor het gebruik van gemeentelijk plantsoen betaalt u van tevoren een waarborgsom van € <..,..>. 

 

Voor gebruik van een hoogwerker of een kraan 

16. U laat het mij in een brief weten als u een hoogwerker of een kraan wilt gebruiken. Dit doet u uiterlijk vijf dagen 

voordat u met die werkzaamheden begint. Stuur deze brief aan: Team Loket van de afdeling Klantcontact, 

<adres>. In de brief moet staan: 

a. het nummer van uw jaarvergunning; 

b. het adres van de werkzaamheden; 

c. de periode van de werkzaamheden; 

d. een beschrijving van de werkzaamheden; 

e. een situatietekening op schaal (bij voorkeur 1:500 of 1:200) met de bebouwingscontouren van het pand;  

f. de plaats van de te gebruiken grond; 

g. omschrijving en maten van te plaatsen voorwerp(en); 

h. aantal vierkante meters op gemeentegrond. 

16. U plaatst platen onder de stelpoten om schade aan de bestrating te voorkomen.  

 

Algemeen: 

18. De vergunning geldt niet op de marktdagen: 

a. donderdag op de Groenmarkt, de Houtmarkt en de Zaadmarkt; 

b. zaterdag op de Houtmarkt en de Zaadmarkt. 

Daarom haalt u op woensdag en vrijdag vóór 18.00 uur al uw voorwerpen daar weg. 

 

Oud Herschreven 



  

 

 
 
 
 
4. U dient de gemeente te vrijwaren voor aanspraken van derden op schadevergoeding, welke op enigerlei wijze ver

 band houdt met het gebruik dat van deze vergunning wordt gemaakt. 

5. U dient bij de eerste aanzegging van een daartoe gemachtigd ambtenaar van de afdeling Stadsbedrijven te voldoen 

 aan de gestelde voorwaarden. Bij het in gebreke blijven hiervan kan de gemeente op uw kosten werkzaamheden 

 laten verrichten om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. 

 

 
 
 
 

 

 

 

19. U overlegt met mij voordat u gebruik maakt van plaatsen 

a. op de Groenmarkt, de Houtmarkt of de Zaadmarkt; 

b. in gemeentelijk plantsoen; 

c. op betaald- of vergunninghoudersparkeerplaatsen. 

 Mijn telefoonnummer is: <telefoonnummer>. 

20. Wilt u andere openbare plaatsen gebruiken? Dan overlegt u dat met mij. Dit doet u uiterlijk vijf werkdagen 

voordat u met uw bouwwerkzaamheden begint.  

21. Tijdens uw werkzaamheden zorgt u voor een schoon en netjes werkterrein. 

22. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade door uw gebruik van deze vergunning. 

23. U zorgt ervoor dat de gemeente niet aansprakelijk wordt voor schade, die met uw gebruik van deze vergunning 

te maken heeft. 

24. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan kan ik anderen sturen, om te zorgen dat toch aan de voorwaarden 

wordt voldaan. De kosten hiervan betaalt u. 

 

Oud Herschreven 


