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Bijiage(n) Geen 
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Democraten Haarlemmermeer over het beleid inzake 
het verlenen van uitwegvergunningen aan de Sloterweg 
in Badhoevedorp 

Verzenddatum 

- 3 DEC. 2013 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 5 november 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Democraten 
Haarlemmermeer over het beleid inzake het verlenen van uitwegvergunningen aan de 
Sloterweg in Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7; 
Er bereiken onze fractie berichten dat de gemeente aangevraagde uitwegvergunningen aan 
de Sloterweg in Badhoevedorp ongelijk zou behandelen. Sommige bewoners krijgen een 
aangevraagde uitwegvergunning, anderen wordt zo'n vergunning geweigerd of er wordt 
geadviseerd de aanvragen in te trekken. Het gaat hierbij om het deel van de Sloterweg vanaf 
de verkeersdrempel - komend vanaf de Schipholweg - tot aan het viaduct van de A9. 
Is wat aan bewoners is meegedeeld vigerend beleid? Zo nee, wat zijn dan de criteria om in 
aanmerking te komen voor een uitwegvergunning? 

Antwoord: er is geen sprake van ongelijke behandeling. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2013 (APV) zijn gronden opgenomen wanneer een omgevingsvergunning ten 
behoeve van de activiteit uitweg moet worden geweigerd. De APV is gepubliceerd volgens 
de daartoe gestelde eisen. 

Vraag 2: 
In artikel 2:12 " Maken, veranderen van een uitweg" is bepaald in dat "het bevoegd gezag 
het maken of veranderen van de uitweg verbiedt indien dat zonder noodzaak ten koste gaat 
van een parkeerplaats". Wanneer is er sprake van "noodzaak"? 

Antwoord: Er is bijvoorbeeld sprake van noodzaak wanneer de aanvrager invalide is. 
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Vraag 3: 
Betekent het huidige beleid van de gemeente ten aanzien van het verstrekken van 
uitwegvergunningen aan de Sloterweg dat iedere bewoner een uitwegvergunning krijgt 
wanneer hierom wordt gevraagd? 

Antwoord: nee. 

Vraag 4: 

Zijn de uitwegvergunningen persoonsgebonden? 

Antwoord: nee. 

Vraag 5: 

Indien ja bij vraag 4- Wordt de uitwegvergunning opgeheven als de vergunninghouder niet 
langer de bewoner van de woning is (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning)? 
Antwoord: niet van toepassing. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarl 
de secretaris, de b 

/eterings 
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