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f a c t s he e t b eter en con cret er

Vergunning gevelreiniging
Het reinigen van gevels is specialistisch werk voor gespecialiseerde bedrijven. Pleisterwerk en stenen kunnen met verschillende technieken worden schoongemaakt.
Daarbij zijn machines, steigers en chemicaliën nodig. Moeten gemeenten een rol
spelen om veiligheid en milieu te beschermen? Of kunnen bedrijven het zelf?

Hoe werkt het?
Het College toetsing regeldruk (Actal) heeft in 2012 onderzocht of een vergunning- of meldplicht voor gevelreiniging
echt nodig is. Dit leidde tot een advies aan gemeenten om
alleen algemene regels te hanteren. Gemeenten kunnen
daarmee de vergunning- en meldplicht voor gevelreinigers
uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen.

toch al geen overtredingen. Door signalen van inwoners
komt eventuele overlast vanzelf wel aan het licht. Goede
communicatie met de lokale en regionale gevelreinigingsbedrijven kan ook veel problemen voorkomen.

Hoe kan het beter?
De bepalingen met betrekking tot gevelreiniging kunnen in
zijn geheel uit de APV verwijderd worden. Voor het gebruik
van chemicaliën en andere apparatuur en het beperken van
geluidsoverlast is voldoende wetgeving voorhanden. Bedrijven moeten zich houden aan de Regeling lozen buiten inrichtingen en aan de richtlijnen in de APV met betrekking
tot geluidsoverlast. En natuurlijk kan de gemeente hierover
goede afspraken maken met de lokale bedrijven.
Overlast als gevolg van steigers of ander materieel kan worden voorkomen door in de APV algemene regels vast te leggen over voorwerpen op of aan de weg.

Voorwerpen op of aan de weg

Verschillen tussen gemeenten
Gemeenten hanteren verschillende procedures voor het
verlenen van toestemming voor het reinigen van gevels.
Sommige gemeenten gebruiken alleen algemene regels tegen overlast door geluid en verontreiniging, andere stellen
specifieke eisen in de vorm van vergunningen voor de gevelreiniging zelf, en voor het plaatsen van hek of steiger op
de openbare weg.

Meldplicht
Er zijn ook gemeenten die een meldplicht opnemen in de
APV. Dit heeft weinig toegevoegde waarde. De welwillende
bedrijven melden keurig, maar begaan over het algemeen

• Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:
• het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de
weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of
• het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
• Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg
is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije
doorgang van … m wordt gelaten op voetpaden en van …m
op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.
• Het college kan in het belang van de openbare orde of de
woon- en leefomgeving nadere regels stellen.

Een algemeen gestelde regel legt de verantwoordelijkheid
bij de gevelreinigingsbedrijven. Die moeten dan zelf hun
werkzaamheden zo inrichten dat ze niet te veel overlast veroorzaken voor de omgeving. In de praktijk levert dit geen
problemen op.
Het is mogelijk om nadere regels vast te leggen die in detail voorschrijven wat wel en niet mag. Het nadeel van die
aanpak is dat zo’n regel onvermijdelijk een uitvoerig stuk
wordt, omdat voor een heel scala aan voorwerpen moet worden omschreven waar en hoe ze kunnen worden geplaatst.

Voorbeelden
Veel gemeenten hebben de vergunning en melding gevelreiniging inmiddels afgeschaft of doen het al sinds jaar en
dag zonder. Een paar voorbeelden: Rozendaal, Weststellingwerf en Goirle.

