
Commissie Ruimte 5 oktober 2015 

Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015 

Vragen: 

1. Hoe vaak wordt de wegsleepverordening per jaar gebruikt; 

2. Wat is de urgentie/ concrete aanleiding vanuit de praktijk om nu met het voorstel te komen; 

3. Hoe werd dit voorheen opgelost; 

4. Is er rekening gehouden met de Europese diensten richtlijn en de daarop gebaseerde 

dienstenwet; 

5. Is de verordening geheel gebaseerd op een model van de VNG, zo niet waarom afgeweken 

op welke punten; 

6. Wat is de noodzaak om aanvullend op de huidige wegsleepregeling dit uit te breiden; 

7. Aan welke locaties denkt u nog meer om in de toekomst weg te slepen; 

8. Wat te doen als men onverzekerde auto’s dumpen in de gemeente Schagen; 

9. De wegsleepregeling is er toch al; 

 

Toelichting: 

In het raadsvoorstel is mogelijk een verwarring ontstaan bij de inleiding. De gemeente Schagen heeft 

op dit moment geen wegsleepverordening. Wil men overgaan tot het wegslepen van een voertuig dan 

dient de raad een verordening vast te stellen om wel te kunnen wegslepen.  

Antwoorden: 

1. Het wegslepen van voertuigen (geen wegsleepverordening aanwezig) komt op dit moment 

weinig voor. Vanaf 2013 is driemaal sprake geweest van het verwijderen of verplaatsen van 

voertuigen/caravans. Hiervoor was geen grondslag aanwezig en de kosten en het risico voor 

het verwijderen of verplaatsen kwam geheel en al voor rekening van de gemeente. Met het 

vaststellen van deze verordening wilde gemeente voorkomen dat er bij het (illegaal) 

wegslepen mogelijke schadeclaims binnenkomen. Ook de kosten voor het wegslepen zelf 

kunnen niet worden verhaald op de veroorzaker.  

2. In de praktijk komt het voor dat er auto’s geparkeerd staan op locaties die gebruikt moeten 

worden voor andere evenementen/ markten, het is dan ook wenselijk om één en ander 

adequaat aan te kunnen pakken, dat is nu niet altijd mogelijk. Ook valt te denken aan wegen 

onderhoud/ reconstructies waarbij voertuigen in de weg staan.  

3. Niet, of illegaal verplaatsen van voertuigen. 

4. Volgens de Dienstenrichtlijn is bij handhaving van openbare orde of verkeersregels sprake van 

een Niet Economische Dienst van Algemeen Belang: een zogenaamde "NEDAB" (artikel 2 lid 2a 

Dienstenrichtlijn). Op grond van artikel 2, lid 3 ten 2 ̊ is de Dienstenwet op een NEDAB niet van 

toepassing. 

5. De verordening is geheel gebaseerd op een model van de VNG. 

6. Op dit moment is er geen wegsleepregeling. 

7. De wegsleepverordening zou gaan gelden voor alle wegen binnen de gemeente grenzen van 

de gemeente Schagen. Toepassing van de wegsleepregeling verwachten wij het meest bij 

evenementen en markten en eventueel bij wegwerkzaamheden die op het gehele 

gemeentelijk grondgebied kunnen voorkomen. 

8. Wij verwachten niet dat dit op grote schaal zal gaan voorkomen, navraag bij de gemeente 

Medemblik leert ons dat de mogelijkheid wel bestaat maar niet veel voorkomt (1 a 2 maal per 

jaar) De voormalige eigenaar traceren door chassisnummer is erg moeilijk. Kosten liggen zo 

rond de €200,- per wegsleping. De politie geeft aan dat van elke auto je de identiteit en dus 

ook de tenaamstelling vast kan stellen. Aanschrijven van de eigenaar zou voldoende zijn om 

het voertuig van de openbare weg te laten verdwijnen. 

9. Nee, er is op dit moment geen vastgestelde wegsleepverordening van kracht. 


