Amendement
Onderwerp amendement:

Overhangend groen, handhaven artikel 2:15 APV

Vergaderdatum:

22 januari 2020

Agendapunt (nr en naam):

3a5

Algemene plaatselijke verordening

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
Richard de Rooy
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Art. 2.15 (gereserveerd)

Nieuwe tekst
Art. 2.15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
1. Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen
of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het
vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze voor
het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.
2. Het is verboden groen te laten overhangen dan wel (grof)
tuinafval te plaatsen of te doen plaatsen op de openbare weg.

Toelichting2
Overwegende dat:
1. de gemeente Gooise Meren gekenmerkt wordt door vele, vaak oude, aan de openbare weg grenzende tuinen;
2. de gemeente zich afficheert als inclusieve gemeente, waar iedere burger, zeker ook de minder valide, vrijelijk gebruik kan
maken van de aanwezige voetpaden, hierbij niet belemmerd door overhangend groen en tuinafval;
3. in een recent gehouden leefbaarheidsonderzoek overhangend groen tot de daarin genoemde ergernissen behoort;
4. er ook in het afgelopen jaar bij een significant aantal adressen middels een brief van de gemeente is verzocht het
overhangend groen te snoeien;
5. de oude verbodsbepalingen van art. 2.15 niet meer zijn opgenomen in de thans voorliggende, herziene APV met als reden
dat het aldaar verbodene aangemerkt dient te worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en
inwoners;
6. deze stelling onjuist is, immers de gemeente kan slechts verantwoordelijk worden gehouden voor groen dat eigendom is
van de gemeente en niet voor groen dat aan particulieren toebehoort en zal slechts verantwoordelijk worden gehouden
als zij een potentieel gevaarlijke situatie laat ontstaan zonder daar adequate maatregelen tegen te nemen;
7. niet alle inwoners bereid zullen zijn op verzoek van de gemeente, zonder dat daar een harde en direct afdwingbare
verplichting tegenover staat, hun overhangend groen en/of - zeker gedurende de herfstmaanden – op straat
gedeponeerde bladeren te verwijderen;
8. in de toelichting wordt aangegeven dat de gemeente nog altijd kan optreden vanuit het civiele recht;
9. zulks op zich juist is, maar ongewenst gezien de kosten en het tijdsbeslag van een dergelijke procedure, zeker afgezet
tegen de mogelijkheid tot snel en efficiënt optreden krachtens de APV.
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