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Is het mogelijk om plaatsen containers vergunningvrij te maken? 
 
Het artikel dat het plaatsen van containers op of een de weg reguleert, is het volgende: 
 
Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg 
Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan 
• 1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig 
de publieke functie daarvan, als: 
• a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een 
belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
• b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet 
aan redelijke eisen van welstand. 
• 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en 
leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en driehoeksborden. 
• 3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde 
verbod. 
• 4. Het bevoegde gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid 
bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. 
of k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
• 5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
• a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
• b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17 
               c.  
containers, steigers, porta cabins e.d. ten behoeve van bouwactiviteiten mits de oppervlakte niet 
meer bedraagt dan 15 m2 en de voorwerpen niet langer dan een maand worden geplaatst en de 
plaatsing geen gevaar of hinder voor personen of goederen oplevert; 
 
            d .  
containers, steigers, porta cabins e.d. ten behoeve van bouwactiviteiten mits de oppervlakte niet 
meer bedraagt dan 15 m2 en de voorwerpen langer dan een maand maar niet langer dan zes 
maanden worden geplaatst en de plaatsing geen gevaar of hinder voor personen of goederen 
oplevert, mits van de plaatsing melding is gedaan aan het college. 
• 6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement 
 
Bovenstaand  artikel in de APV reguleert dus het  plaatsen van alle voorwerpen op of aan de 
weg. De container zou daar dan van kunnen worden vrijgesteld. Dit vergt wel een goede 
beschrijving en daar moet dus naar worden gekeken.  
Belangrijk aandachtspunt hierbij is de plaatsbepaling van een container. Denk aan plaatsing 
onder bomen (schade) en verkeersonveilige situaties.  
Het behouden van de meldingsplicht is dus nadrukkelijk wenselijk, zodat de gemeente de 
veiligheid kan garanderen en sturen.  



 
Het plaatsen van een container die langer dan 30 dagen blijft staan, valt onder de WABO en 
wordt het gezien als bouwwerk en is dan ook automatisch vergunningplichtig.  
 
Bij het wegvallen van de leges op deze werkzaamheden, zal de APV vervolgens nog minder 
kostendekkend worden. 
 
Kortom: vergunningvrij niet, meldingsplichtig kan. Wel moet er dan goed naar de formulering van 
het artikel worden gekeken. 
 
 
 


