Concept Aanvraag Omgevingsvergunning
uitweg (inrit/uitrit)
Als u een omgevingsvergunning nodig heeft is het verstandig om uw plan eerst te laten toetsen aan een aantal wettelijke voorschriften. Hiervoor kunt u een conceptaanvraag omgevingsvergunningformulier invullen en tezamen met de
bijlagen in tweevoud bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving indienen.
Naam aanvrager: mevrouw/de heer*
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Reden/aanleiding voor aanvraag:

Locatie uitweg/inrit/uitrit (straatnaam):

Gewenste lengte en breedte uitweg/inrit/uitrit
Stoepverlaging nodig:

Ja/nee*

Andere voorzieningen:

Eventuele toelichting /nadere gegevens:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Bij deze aanvraag dient een tekening te worden gevoegd, waaruit de (gewenste) situering van o.a. uitweg/inrit/uitrit duidelijk blijkt. Aanvragen zonder tekening worden niet in behandeling genomen.
* doorstrepen wat niet van toepassing is
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Toelichting bij formulier “Concept Aanvraag omgevingsvergunning uitweg (inrit/uitrit)”
Op grond van de Wet Wabob is vergunning vereist voor het maken of veranderen van een uitweg op de weg/openbare
grond. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan een uitwegvergunning of inrit/uitritvergunning vereist zijn. Beide soorten
vergunning kunnen worden geweigerd in het belang van:
1. de bruikbaarheid van de weg;
2. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
3. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
4. de bescherming van de groenvoorzieningen in de gemeente.
De twee soorten vergunningen zijn hieronder verder toegelicht.
Inrit/uitritvergunning
Met “weg” wordt bedoeld de openbare voor verkeersdoeleinden bestemde grond, zoals rijbaan, trottoir, parkeerstrook.
Voor een inrit/uitrit op een locatie waar aansluiting (van het betreffende perceel) direct aan de rijbaan plaatsvind en waar
de gebruikssituatie van de weg/openbare grond niet verandert, is geen omgevingsvergunning nodig. Indien toegang/ontsluiting via die weg/openbare grond gewenst is, dan is een omgevingsvergunning vereist.
Na ontvangst van een concept aanvraag omgevingsvergunningaanvraag (+ situatietekening) bekijkt de gemeente of de
inrit/uitrit mogelijk is voor wat betreft de bovengenoemde criteria (bruikbaarheid van de weg, veilig en doelmatig gebruik
van de weg, uiterlijk aanzien omgeving, bescherming van groenvoorzieningen).
In principe wordt geen inrit/uitritvergunning verleend, indien een inrit/uitrit ten koste gaat van openbare parkeerruimte.
In woonwijken is voor het maken van een inrit/uitrit vaak een stoepverlaging nodig. De breedte van de inrit mag niet meer
zijn dan noodzakelijk is.
De kosten van de aanleg van de inrit/uitrit en eventuele infrastructurele maatregelen komen voor rekening van de vergunninghouder. Dat geldt ook voor kosten van onderhoud. De hoogte van de kosten hangt af van de situatie ter plaatse en
wordt dus per geval bepaald.
Uitwegvergunning
Met “openbare grond” kan ook bedoeld worden dat een openbare (gemeentelijke) groenstrook moet worden doorsneden,
bijvoorbeeld voor een pad naar een (achter)tuin of brandgang. Daaronder wordt ook een ontsluitingspad begrepen;
daarom wordt in die gevallen alleen de term uitweg gebruikt. Voor de toetsing van een aanvraag om omgevingsvergunning
aan de weigeringsgronden onder 3 en 4 is een aantal criteria opgesteld. Niet toelaatbaar volgens deze criteria is een
uitweg indien:
• de bewoner(s) een alternatief heeft/hebben voor ontsluiting van de (achter)tuin naar een openbaar pad of via de
garage naar een openbaar pad;
• meer dan 1 uitweg per woning is of zou worden aangelegd;
• de uitweg waarvoor vergunning wordt gevraagd langer zal zijn dan minimaal nodig is (alleen de kortste en meest
logische route geredeneerd vanuit het openbare gebied wordt toegestaan);
• de uitweg langer dan 3 meter en breder dan 0,9 meter is, tenzij gelet op de situatie afwijking van de lengtemaat uit
een oogpunt van groenbeheer aanvaardbaar is;
• de uitweg het onderhoud aan het openbaar groen bemoeilijkt of grote schade aan openbaar groen veroorzaakt;
• de uitweg een gemeentelijk gazon doorkruist;
• de uitweg het beeld of de functie van de groenvoorziening aantast;
• de uitweg van ander materiaal dan effen grijze betontegels in de maat 30 x 30 cm zal zijn, tenzij gelet op de situatie een ander uit een oogpunt van groenbeheer en beeld van het groen aanvaardbaar materiaal wordt toegepast;
• de uitweg van een afscheiding aan een of meer zijden is of wordt voorzien.
Indienen aanvraagomgevingsvergunning
Nadat wij uw conceptaanvraag omgevingsvergunning hebben beoordeeld krijgt u hierover van ons nader bericht.

