Aanwijzingsbesluit inzake

categorieën van voorwerpen

waarvoor het verbod uit het eerste

lid van artikel 2:10 A APV niet geldt
Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel d.d. <<datum>> inzake <<NOG INVULLEN>>;
overwegende dat
•

het op grond van artikel 2:10 A, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Dordrecht verboden

is zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats of openbaar water anders
te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;
•

artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht het college de bevoegdheid biedt om

categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10 A
niet geldt;
•

het college vanwege een verbeterde gemeentelijke dienstverlening het wenselijk acht om een
categorie van voorwerpen ten behoeve van bouwactiviteiten van dit verbod vrij te stellen;

gelet op artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;
BESLUIT:
vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit inzake categorieën van voorwerpen waarvoor het verbod
uit het eerste lid van artikel 2:10 A niet geldt.

Artikel 1 Vrijgestelde categorie van voorwerpen
Het verbod, als bedoeld in artikel 2:10 A, eerste lid APV, geldt niet voor voorwerpen die
a.

b.

c.

gebruikt worden ten behoeve van werkzaamheden aan een bouwwerk; en

voor maximaal 6 maanden worden geplaatst; en

een gezamenlijke oppervlakte hebben van maximaal 12m2; en

d.

niet geheel of gedeeltelijk geplaatst zijn in de werkingsgebieden 'groen en water', 'gereguleerd

e.

niet op een vergunninghoudersplaats staan als gedefinieerd in artikel 1 van de Parkeerverordening

parkeren' en 'bedrijventerreinen' zoals opgenomen in bijlage I t/m III; of

Dordrecht.

Artikel 2 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel
2:10 D lid 1 APV Dordrecht

Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van <NOG INVULLEN> 2021.
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BIJLAGE I GROEN EN WATER

BIJLAGE II GEREGULEERD PARKEREN

BIJLAGE III BEDRIJVENTERREINEN

