Beleidsregel
“Handhaving hinderlijke beplanting” gemeente Wijdemeren
In deze notitie worden de kaders en procedures uiteengezet om te komen tot een zorgvuldige
handhaving van hinderlijke beplanting in de gemeente Wijdemeren
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1. INLEIDING
De gemeente Wijdemeren is met 7.700 hectare de grootste gemeente in de Gooi- en
Vechtstreek. Een uniek stuk Nederland met veel plassen, moerassen, bossen,
vaarten en weiden. De diverse landgoederen, vele monumenten en beschermde
dorpsgezichten zijn beeldbepalend voor Wijdemeren. Het groene karakter is ontstaan
en wordt in stand gehouden door het vele openbare en particuliere groen.
Mede door het aanwezige groen is het prettig wonen en werken in de gemeente
Wijdemeren. Echter het vele groen kent ook een keerzijde. Door achterstallig of geen
onderhoud van het groen zoals struiken, heggen, bomen, etc. ontstaan er regelmatig
gevaarlijke of hinderlijke situaties voor voetgangers en andere weggebruikers.
De meldingen over hinderlijke beplanting c.q. overhangend groen kunnen en moeten
worden onderverdeeld in openbaar en particulier groen. Onder openbaar groen wordt
verstaan het groen dat in eigendom en in beheer is bij de gemeente Wijdemeren.
Meldingen/ klachten over het openbaar groen worden doorgegeven en afgehandeld
door het cluster serviceverlening van gemeente. Deze meldingen blijven verder in het
kader van deze beleidsnotitie buiten beschouwing. Deze notitie gaat vooral over het
particuliere groen overhangend op openbaar terrein.
In de afgelopen periode zijn er bij het cluster serviceverlening regelmatig meldingen
binnengekomen over hinderlijke beplanting c.q. overhangend groen. Uit ervaringen is
gebleken dat dergelijke meldingen in het groeiseizoen, periode april tot oktober,
explosief toenemen. Oplossing van deze meldingen zijn vaak tijdelijke van aard. Als
gevolg groei van groen zal snel weer een situatie van overlast ontstaan. In de huidige
praktijk is gebleken dat er behoefte is aan duidelijke beleidsregels voor de omgang
met hinderlijke beplanting.
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2 RECHTSKARAKTER/ JURIDISCHE STATUS
2.1 Wettelijk kader
De basis voor het optreden tegen hinderlijke beplanting c.q. overhangend groen is
gelegen in de “Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wijdemeren 2014 (verder
aangeduid als APV)
In de APV, in werking getreden op 1 december 2014, is met betrekking tot hinderlijke
beplanting in artikel 2:15 het volgende opgenomen:

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 daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.
Om tot een goede en effectieve handhaving te kunnen komen van het in de APV
gegeven verbod dient een adequaat handhavings- en toezichtbeleid te worden
ontwikkeld, vastgesteld, bekendgemaakt en uitgevoerd.
Deze notitie vormt het beleidskader waarlangs de naleving van de regels inzake de
hinderlijke beplanting wordt afgedwongen. Het kader richt zich op verschillende
overtredingen variërend van vrij uitzicht belemmerend tot direct gevaar of hinder
opleveren voor het wegverkeer c.q. weggebruikers.
De notitie is een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). De notitie dient dus door het bevoegde orgaan, in casu het
college van burgemeester en wethouders, te worden vastgesteld en kan ingevolge
artikel 3:42 van de Awb niet eerder als beleidsregel in werking treden dan na algemene
bekendmaking (publicatie). De notitie dient daarbij ter inzage te worden gelegd, zodat
een ieder kennis kan nemen van de inhoud van deze notitie.
Het gevolg van de bekendmaking van een beleidsregel in de zin van artikel 1.3, lid 4
van de Awb is, dat voor de motivering van een op dat beleid gebaseerd besluit,
volstaan kan worden met verwijzing naar de beleidsregel (artikel 4:82 Awb). Overigens
dient bij elke beslissing ook de specifiek in geding zijnde belangen te worden
meegewogen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat in het algemeen aan deze beleidsregel toepassing
wordt gegeven, tenzij dat voor een of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de
beleidsregel te dienen doelen (artikel 4:84 Awb).
2.2 Handhaving
Handhaving strekt ertoe onrechtmatigheden weg te nemen, te voorkomen en/of te
bestraffen. Regels over handhaving zijn te vinden op het terrein van bestuursrecht,
privaatrecht en het strafrecht. In het bestuursrecht heeft de overheid de middelen om
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wetten te doen naleven. De overheid heeft de mogelijkheid belastende maatregelen te
nemen als reactie op niet- naleving van verplichtingen of verboden die voortvloeien uit
bestuursrechtelijke wetgeving (in formele en materiële zin).
Bestuursrechtelijke handhaving heeft in hoofdzaak een situatief karakter. Het is immers
gericht op het wegnemen, voorkomen en beëindigen van overtredingen van
bestuursrechtelijke normen.
De bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen zijn ‘bestuursdwang en dwangsom’.
Wanneer een bijzondere wet de juridische grondslag bevat, kan overeenkomstig
hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht met bestuursdwang of dwangsom
worden opgetreden. Aldus bevat hoofdstuk 5 de formele regels van handhaving.
Zoals uit het navolgende zal blijken worden beide middelen ingezet bij de handhaving
van hinderlijke beplanting.
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3 PLAN VAN AANPAK
Om te voorkomen dat er hinder of gevaar ontstaat voor het wegverkeer door hinderlijke
(particuliere) beplanting dient er structureel toezicht te worden gehouden door middel
van een jaarlijkse schouw in de gehele gemeente Wijdemeren.

3.1 Schouw
Deze schouw wordt uitgevoerd door het cluster serviceverlening van de gemeente
Wijdemeren. Voorafgaand aan het schouwen wordt een publicatie in de huis-aanhuisbladen en op de website geplaatst waarin dit wordt aangekondigd. De reden van
deze aankondiging is om de inwoners de gelegenheid te geven het overhangend groen
te snoeien, zodat het individueel waarschuwen niet meer nodig is. De publicatie wordt
verzorgd door de afdeling Beheer Openbare Ruimte.

3.2 Meetlat
Er is een meetlat ontworpen, die fungeert als leidraad voor het schouwen. Deze
meetlat is naast een geschreven beeldkwaliteit tevens voorzien van foto’s met
voorbeelden, waarbij is aangegeven wat acceptabel is aan overhangend groen en wat
niet meer acceptabel is. Voor bomen geldt dat de takvrije doorgang conform het
“Boombeleid Wijdemeren” is gewaarborgd.
Er is een onderscheid gemaakt tussen “zeer goed”, “goed”, “slecht” en “zeer slecht”. In
bijlage 1 is de meetlat opgenomen. Niveau “zeer goed” en “goed” worden acceptabel
geacht. Bij de overige twee niveaus, slecht en zeer slecht, wordt opgetreden.

3.3 Overtreder
Voor het aanzeggen van de overtreding is het van belang te weten wie de overtreder
is. De overtreder moet het in zijn macht hebben de overtreding te beëindigen. Bij een
afzonderlijke eigenaar en huurder kan niet aan beiden het besluit worden gericht,
waarbij aan beiden wordt overgelaten hoe aan het besluit wordt voldaan. In het kader
van de uitvoering van de bepalingen inzake de hinderlijke beplanting wordt in beginsel
de gebruiker van het perceel waarop de beplanting zich bevind aangeschreven. Deze
heeft het direct in zijn macht de beplanting te snoeien c.q. te verwijderen.

3.4 Constatering
Wordt tijdens de schouw een overtreding geconstateerd, gemeten naar de maatstaven
die opgenomen zijn in de meetlat, dan wordt in eerste instantie de “Gele kaart” (bijlage
2) overhandigd aan de gebruiker van het betreffende perceel waarop de hinderlijke
beplanting zich bevindt. De gele kaart is een brief waarin de gebruiker wordt verzocht
om de hinderlijke beplanting terug te snoeien.
Indien binnen 2 weken geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek dan krijgt de
gebruiker de “Rode kaart” (bijlage 3). In deze brief wordt de gebruiker nogmaals
gesommeerd om de hinderlijke beplanting terug te snoeien. Deze rode kaart heeft het
karakter van een vooraanschrijving en zal de mogelijkheid tot het indienen van een
zienswijze bevatten. Hiervoor krijgt hij 4 weken de tijd.
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Het uitreiken van de “Gele & Rode Kaarten” geschiedt door het cluster serviceverlening
van de gemeente en houdt toezicht op het wel of niet gehoor geven aan het verzoek
om de geconstateerde overtreding te beëindigen.
Als blijkt dat de overtreder niet binnen de in de “Rode Kaart” vermelde termijn de
overtreding heeft beëindigd dan wordt het dossier overgedragen aan het cluster
toezicht en handhaving met het verzoek om over te gaan tot verdere
bestuursrechtelijke handhaving.

3.5 Incidentele meldingen
De incidentele meldingen van burgers over hinderlijke beplantingen worden gemeld bij
het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente.
Ook kunnen er meldingen binnenkomen van inwoners of medewerkers van de
gemeente. Het cluster serviceverlening van gemeente zal deze melding dan
overeenkomstig deze beleidsregel in behandeling nemen en afhandelen op de wijze
zoals omschreven.
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4 BESTUURLIJKE HANDHAVING
In situaties waarin na de met de rode kaart gestelde termijn niet wordt voldaan aan de
aanschrijving, zal over worden gegaan tot bestuurlijke handhaving. Bij de uitvoering
van de bestuurlijke handhaving kan worden gekozen voor het toepassen van
bestuursdwang of het opleggen van een lastgeving onder dwangsom. Onderstaand
geven wij een korte beschrijving van deze handhavingsinstrumenten en de toepassing
hiervan.

4.1 Dwangsom
Een dwangsom is een geldboete die de gemeente de overtreder in het
vooruitzicht stelt als de overtreding niet binnen een bepaalde termijn
(dag/week/gebeurtenis etc.) wordt beëindigd. De bedoeling is om de overtreder
er zo toe te dwingen om de overtreding ongedaan te maken. Wordt de
overtreding niet binnen de gestelde begunstigingstermijn beëindigd, dan wordt
de opgelegde dwangsom geïnd.
Gezien de aard van de overtreding geeft de mogelijkheid, het opleggen van een
dwangsom, en het feit dat de overtreder het in de macht heeft de voorschriften op
relatief eenvoudige wijze na te leven, de meest geëigende handhavingsmethode.
Hoewel de dwangsom er primair op is gericht om de geconstateerde overtreding
ongedaan te maken kan deze ook mede zijn gericht op het voorkomen van een
mogelijke herhaling van overtredingen. De dwangsom kan dus ook een preventieve
werking hebben.
Een dwangsom kan ineens, per tijdseenheid of per overtreding worden opgelegd. Bij
hinderlijke beplanting is er sprake van een continue niet naleving van voorschriften. In
dat geval is een dwangsom per tijdseenheid het meest geschikt. De hoogte van de
dwangsom moet zodanig zijn dat de overtreder wordt geprikkeld de overtreding te
beëindigen en beëindigd te laten. Voorgesteld wordt om uit te gaan van het opleggen
van een lastgeving onder dwangsom van € 100,- per week als niet aan de
aanschrijving is voldaan, met een maximum van € 400,-.
Hierbij is het uitgangspunt dat eenmaal verbeurde dwangsommen altijd worden geïnd.
Ook wanneer na het verbeuren van één of meer dwangsommen alsnog aan de
aanschrijving is voldaan. Wanneer dit niet consequent wordt gedaan, wordt de kracht
van dit handhavingsinstrument ondermijnd.
Zodra het maximum van de dwangsom wettelijk is verbeurd, is de beschikking
“uitgewerkt”. Als de begroeiing nog steeds niet is verwijderd, dan zullen wij overgaan
tot het toepassen van bestuursdwang.

4.2 Bestuursdwang
Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat wij eigenhandig de beplanting
terugsnoeien tot een acceptabel niveau (het niveau “goed”, zoals opgenomen in de
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meetlat). De hiermee gepaarde kosten, vermeerderd met administratiekosten, zijn voor
rekening van de overtreder.
Wij passen bestuursdwang toe als een overtreding nog steeds blijft bestaan na het
volgen van een dwangsomprocedure. Ook kunnen wij bestuursdwang toepassen als
de overhangende beplanting direct gevaar oplevert voor de omgeving.

5 Vaststelling, bekendmaking en inwerkingtreding
De vaststelling van deze notitie door het college van burgemeester en wethouders heeft
plaatsgevonden in de vergadering van 19 april 2016
De algemene bekendmaking van deze notitie heeft plaatsgevonden in het plaatselijke huisaan-huisbladen, in het gemeenteblad en de gemeentelijke website op 4 mei 2016.
Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
De citaatregel van deze beleidsregel is: “Handhaving hinderlijke beplanting”
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Bijlage 1: Meetlat hinderlijke beplanting gemeente Wijdemeren
Zeer goed

Beeld
Er hangt geen groen
over de weg of het
trottoir

Overlast

Goed

Beeld
Er hangen enkele
takken over de weg of
het trottoir. De
begaanbaarheid is nog
voldoende. Gezien de
aard van de beplanting
kan worden gesteld dat
deze regelmatig wordt
gesnoeid. De kans op
het ontstaan van
overlast is minimaal.
Hagen groeien niet over
het trottoir. Takvrije
doorgang minimaal 2.5
meter.

Overlast

Slecht

Beeld
Langs de gehele
beplantingsrand hangen
takken over. De eerste
trottoirtegel is onder de
beplanting verdwenen.
De beplanting groeit
deels over een deel van
de tweede rij
trottoirtegels.

Zeer slecht

Beeld
De beplanting hangt op
een hoogte van minder
dan 2.20 meter zwaar
over. Het trottoir is
moeilijk tot niet
begaanbaar. Aan het
type beplating is af te
lezen dat er geruime tijd
geen onderhoud heeft
plaatsgevonden.

Overlast

Overlast

Er is geen overlast of
gevaar

Er is geen overlast of
gevaar

Er is overlast.
Voetgangers / mindervaliden moeten uitwijken
waardoor overlast en
gevaarlijke situaties
kunnen ontstaan. De
zichtbaarheid van
verkeerstekens en
openbare verlichting is
verminderd. Het
overhangend groen is
een belemmerende factor
voor
onderhoudswerkzaamheden aan de verharding

Er is sprake van sterke
overlast of gevaar.
Voetgangers / mindervaliden zullen vaak
uitwijken waardoor
overlast en gevaarlijke
situaties zullen ontstaan.
De zichtbaarheid van
verkeerstekens en
openbare verlichting is
sterk verminderd. Het
overhangend groen is
een ernstige
belemmering voor
onderhoudswerkzaamheden aan de verharding

Actie
Geen actie

Actie
Geen actie

Actie
Gele kaart

Actie
Gele kaart
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Bijlage 2: “Specificaties beleidsregel handhaving hinderlijke beplanting” op
openbaar gebied Wijdemeren 2016
1.1 Artikel 1: Begripsbepaling.
De beleidsregels verstaan onder:
a. Algemene Plaatselijke Verordening: de Algemene Plaatselijke Verordening
Wijdemeren 2014 en in geval van herziening van deze verordening de Algemene
Plaatselijke Verordening zoals deze nadien en laatstelijk door de raad van de
gemeente Wijdemeren – hierna APV – is vastgesteld;
b. Overhangende beplanting: over de openbare weg overhangende beplanting, zoals
bedoeld in artikel 2.15 van de APV (bomen hieronder begrepen);
c. Openbare weg: alle voor het verkeer openstaande wegen, zoals bedoeld in artikel
1.1. sub b van de APV;
d. Rabatstroken: klinkerstroken langs de rijbaan, bedoeld als parkeer- en
voetgangersgedeelte.
1.2 Artikel 2: Hinder en of gevaar voor het wegverkeer.
Voor belemmering, hinder en/of gevaar voor het wegverkeer en/of voor de instandhouding
en bruikbaarheid van de weg als gevolg van overhangende beplanting, zoals bedoeld in
artikel 2.15, is in ieder geval sprake indien:
a. Boven openbare autowegen, parkeerterreinen en rabatstroken de vrije doorgang
minder dan 4.50 meter hoogte bedraagt;
b. Boven openbare fiets- en voetpaden de vrije doorgang minder dan 3.00 meter hoogte
bedraagt;
c. Gemeten vanaf de erfgrens het groen tijdens het groeiseizoen van mei tot en met
september verder boven openbare wegen, parkeerterreinen, rabatstroken, voet- en
fietspaden uitsteekt dan 0.30 meter;
d. Buiten het groeiseizoen mag het groen niet over de erfgrens uitsteken;
e. Bij lichtmasten en armaturen de beplanting de lichtval naar de openbare wegen,
parkeerterreinen, rabatstroken, voet- en fietspaden belemmert;
f. Verkeersborden niet vrij van beplanting zijn of door beplanting niet goed zichtbaar
zijn.
1.3 Artikel 3: Verplichting om overhangend groen te snoeien.
De eigenaar of gebruiker van de overhangende beplanting is gehouden zijn beplanting
zodanig terug te snoeien en gesnoeid te houden dat hinderlijke en/of gevaarlijke situaties,
zoals bedoelt in artikel 2, worden vermeden. In het geval als bedoeld in artikel 2, onder c,
dient na aanschrijving door of namens burgemeester en wethouders terugsnoei in ieder
geval plaatst te vinden tot aan de erfgrens.

1.4. Artikel 4: Tenaamstelling en inwerkingtreding.
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregel overhangend groen op
openbaar gebied Wijdemeren 2016” en treden in werking op 1 juni 2016.
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Bijlage 3: Gele kaart 1e overtreding

De heer/mevrouw

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Behandelend ambtenaar:

Doorkiesnummer:

R. Klein Egelink

035 6559466

Onderwerp:

Ons kenmerk:
B/31418/160118/RKE
Bijlagen

Datum:
22 april 2016
Verzonden:

Overhangend groen

Geachte heer/mevrouw,
Regelmatig bereiken ons klachten dat overhangende beplanting te ver over de trottoirs en
straten heen groeit. Dit kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse, verkeersgevaarlijke of
hinderlijke situaties tot gevolg hebben in het gebruik van bijvoorbeeld het trottoir en/of rijweg.
Het snoeien van beplanting in particuliere tuinen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
of gebruiker.
Overhangend groen
Wij constateren dat ook de beplanting van uw tuin te ver over het openbaar terrein hangt.
Daarom vragen wij u vriendelijk om de beplanting binnen 14 dagen na verzenddatum van
deze brief zodanig te snoeien dat één en ander binnen uw perceel blijft.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Wij wijzen u er op dat het op grond van het bepaalde artikel 2:15 van onze Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) verboden is beplanting te hebben op een zodanige wijze dat
aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of op andere wijze hinder of gevaar
oplevert. Wij hebben met het vaststellen van de beleidsregel “handhaving hinderlijke
beplanting gemeente Wijdemeren” besloten op te treden tegen hinderlijke beplanting in onze
gemeente. Dit beleid is bekend gemaakt op [datum bekendmaking].
Termijn
Als na het verstrijken van de bovenvermelde termijn van twee weken vastgesteld wordt dat
de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden niet zijn uitgevoerd, dan zien wij ons genoodzaakt
om formele stappen te ondernemen. Wij rekenen echter op uw medewerking dat u de
beplanting snoeit.
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Vragen
Indien u een snoeiadvies op prijs stelt of naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt
u contact opnemen met de heer E. van Diermen van het cluster serviceverlening. Hij is van
maandag t/m donderdag bereikbaar op het telefoonnummer 035-6559404 of
e.vandiermen@wijdemeren.nl.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

P.M.M. Buijs
hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
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Bijlage 4: Rode kaart 1e overtreding
De heer/mevrouw

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Behandelend ambtenaar:

Doorkiesnummer:

R. Klein Egelink

035 6559466

Onderwerp:

Ons kenmerk:
B/31419/160118/RKE
Bijlagen

Datum:
22 april 2016
Verzonden:

Vooraankondiging dwangsom

Geachte heer/mevrouw,
Enige tijd geleden hebben wij u medegedeeld dat de beplanting van uw perceel over
openbaar terrein hangt. Dit kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse verkeersgevaarlijke of
hinderlijke situaties tot gevolg hebben in het gebruik van bijvoorbeeld het trottoir en/of rijweg.
Overtreding
Wij hebben geconstateerd dat u aan ons verzoek van [datum verzending 1ste
aanschrijving] om snoeiwerk uit te voeren nog niet hebt voldaan. Hierdoor hebt u artikel
2:15 van de APV overtreden.
Wij vinden dat jammer en kunnen ons niet vinden in die situatie. Wij vinden het belangrijk dat
de gebruikers van onze wegen en trottoir geen hinder ondervinden of gevaar oplopen door
uw overhangende beplanting.
Wij verzoeken u daarom dringend alsnog het nodige snoeiwerk zodanig uit te voeren, dat er
geen begroeiing over de openbare grond hangt. De termijn hiervoor stellen wij op 28 dagen
na verzenddatum van deze brief.
Dwangsom
Mocht u na deze termijn de overhangende begroeiing niet hebben verwijderd, dan zijn wij
alsnog genoodzaakt u aan te schrijven, om de verwijdering van de onderhavige ongewenste
begroeiing met een lastgeving onder een dwangsom af te dwingen. Wij zijn dan van plan u
een lastgeving onder dwangsom op te leggen van € 100,- per week, met een maximum van
€ 400,-, als u niet aan de lastgeving hebt voldaan.
Zienswijze
Aangezien deze voorgenomen aanschrijving is gebaseerd op gegevens over feiten en
belangen die uzelf aangaan en deze gegevens niet door uzelf zijn verstrekt, stellen wij u op
basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bij deze in de gelegenheid om uw
zienswijze naar voren te brengen. U kunt dit doen door ons dat schriftelijk, binnen twee
weken na verzenddatum van deze brief, kenbaar te maken. Een eventuele zienswijze
betrekken wij bij de definitieve besluitvorming. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze
procedure niet nodig zal zijn en dat u de overhangende beplanting binnen de gestelde
termijn verwijdert.
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Vragen
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer E.
van Diermen van het cluster serviceverlening. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar
op het telefoonnummer 035-6559404 of e.vandiermen@wijdemeren.nl.
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

P.M.M. Buijs
hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
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Bijlage 5: Aanschrijven achterstand

De heer/mevrouw

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Behandelend ambtenaar:

Doorkiesnummer:

R. Klein Egelink

035 6559466

Onderwerp:

Ons kenmerk:
B/31418/160118/RKE
Bijlagen

Datum:
22 april 2016
Verzonden:

Overhangend groen

Geachte heer/mevrouw,
Op dd-dd-dd hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden waarvoor ook u bent
uitgenodigd. Op deze avond waar u wel / niet aanwezig bent geweest heeft u informatie en
advies ontvangen over de “Beleidsregel overhangend groen” die op dd-dd-dd in werking is
getreden. Op deze avond is afgesproken dat alle gebruikers en eigenaren van percelen waar
ernstige structurele overlast door overhangend groen formeel aangeschreven worden.
Overhangend groen
Regelmatig bereiken ons klachten dat overhangende beplanting te ver over de trottoirs en
straten heen groeit. Dit kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse, verkeersgevaarlijke of
hinderlijke situaties tot gevolg hebben in het gebruik van bijvoorbeeld het trottoir en/of rijweg.
Het snoeien van beplanting in particuliere tuinen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
of gebruiker.
Wij constateren dat ook de beplanting van uw tuin te ver over openbaar terrein hangt.
Daarom vragen wij u vriendelijk om de beplanting binnen redelijke termijn zodanig te snoeien
dat één en ander binnen uw perceel blijft.
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Wij wijzen u er op dat het op grond van het bepaalde artikel 2:15 van onze Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) verboden is beplanting te hebben op een zodanige wijze dat
aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of op andere wijze hinder of gevaar
oplevert. Wij hebben daar met het vaststellen van de beleidsregel “handhaving hinderlijke
beplanting gemeente Wijdemeren” besloten op te treden tegen hinderlijke beplanting in onze
gemeente. Dit beleid is bekend gemaakt op [datum bekendmaking].
Termijn
Wij verzoeken u om de noodzakelijk snoeiwerkzaamheden voor 31-12-2017 uit te voeren.
Als na het verstrijken van de bovenvermelde termijn vastgesteld wordt dat de noodzakelijke
snoeiwerkzaamheden niet zijn uitgevoerd, dan zien wij ons genoodzaakt om formele stappen
te ondernemen. Wij rekenen echter op uw medewerking dat u de beplanting snoeit.
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Vragen
Indien u een snoeiadvies op prijs stelt of naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt
u contact opnemen met de heer E. van Diermen van het cluster serviceverlening. Hij is van
maandag t/m donderdag bereikbaar op het telefoonnummer 035-6559404 of
e.vandiermen@wijdemeren.nl.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

P.M.M. Buijs
hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
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