
Vragen CDA-fractie bij agendapunt 11: APV 2023

Raadscommissievergadering van: 7 december 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Er komen steeds meer elektrische auto's in Nederland en dus ook in Woudenberg. In
veel andere gemeenten zijn in de APV regels opgenomen voor het laden en 
parkeren van elektrische auto's in het openbaar gebied (zoals 
laad-/parkeertijdvoorschriften om laadpaalkleven te ontmoedigen en om kabels 
over de stoep tegen te gaan). Is het college voornemens om ook regelgeving voor 
elektrische auto's in de APV op te nemen? Zo nee: waarom niet? Indien ja: op welke 
termijn kan hier een voorstel voor worden gemaakt?

Er zijn beleidsregels m.b.t. de oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente 
Woudenberg van toepassing. Hierin zit een vergunningsplicht en regels.

Het voornemen is een onderzoek te laten uitvoeren en dit als input te gebruiken voor 
het nieuwe laadpaalbeleid. De verwachting is dat we het nieuwe laadpalenbeleid in Q4 
van 2023 kunnen vaststellen. Het laadpalenbeleid dient als input voor de 
Mobiliteitsvisie.

Artikel 2:58 vermeldt dat uitwerpselen van honden door de eigenaar onmiddellijk 
moeten worden verwijderd. Dit geldt niet voor paarden binnen de 
bebouwingscontour, terwijl er bijvoorbeeld op de Nico Bergsteijnweg regelmatig 
uitwerpselen van paarden liggen. In hoeverre kan de opruimplicht ook voor 
berijders/eigenaren van paarden worden voorgeschreven? 

Een opruimplicht voor uitwerpselen van paarden kan worden opgenomen in de APV. 
Wij achten dit echter niet wenselijk omdat het opruimen van de uitwerpselen tot 
verkeersonveilige situaties kan leiden. De uitwerpselen liggen immers vaak op de 
rijbaan. Tijdens het opruimen moet de ruiter ook nog het paard controleren. 

Artikel 5.6 beschrijft dat kampeermiddelen en andere voertuigen niet langer dan 
drie dagen in de openbare ruimte geparkeerd mogen staan. Hoe lang mogen 
dergelijke voertuigen op eigen terrein (bijv. oprit) geparkeerd staan? 

Op basis van het bestemmingsplan is het mogelijk om caravans en andere 
kampeermiddelen 14 aaneengesloten dagen op eigen terrein (bv. een oprit) te 
parkeren. 

Wat zijn de stallings- en parkeerregels voor foodtrucks in de openbare ruimte en op
eigen terrein (bijv. oprit)? 

Hiervoor gelden dezelfde regels. Dus 3 dagen in de openbare ruimte en 14 
aaneengesloten dagen op eigen terrein. Indien er verkocht wordt vanuit de foodtruck 
is een standplaatsvergunning (artikel 5:18) nodig.
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