
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 26 mei 2020 

Registratienummer : 54986 

Voorstelnummer : 2020/050 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : 1 Beleidsregels t.b.v. uitvoering 

Onderwerp : Vaststellen wegsleepverordening West Betuwe 2020 

   

 

Onderwerp 

Vaststellen wegsleepverordening West Betuwe 2020. 

 

Beslispunten 

1. De Wegsleepverordening West Betuwe vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

Wegsleepverordeningen Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen.  

 

Inleiding 

De huidige wegsleepverordeningen zijn nog niet geharmoniseerd. Alle drie de voormalige gemeenten 

hadden een wegsleepverordening. Voorgesteld wordt om de gemeenteraad een geharmoniseerde 

Wegsleepverordening West Betuwe te laten vaststellen. In Geldermalsen waren ook uitvoeringsregels 

opgesteld die nu als uitgangspunt voor de beleidsregeling hebben gediend. Het college is bevoegd om 

de beleidsregels vast te stellen (zie bijlage 1). 

 

Besluitgeschiedenis 

De voormalige gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen hadden ieder een 

wegsleepverordening. De gemeente Geldermalsen had ook uitvoeringsregels.  

 

Beoogd effect 

Voertuigen die verkeerd op de weg staan  rechtsgeldig  kunnen verwijderen over kunnen brengen en 

vervolgens in bewaring kunnen stellen.   

 

Argumenten 

1.1 Wegsleepverordening  

Met deze verordening kan de gemeente voertuigen weg laten slepen als dit nodig is vanuit het oogpunt 

van verkeersveiligheid.  

 

1.2 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de harmonisatie van de wegsleepverordening 

Op dit moment zijn er nog 3 wegsleepverordeningen van kracht binnen de gemeente West Betuwe. 

Volgens de wet Arhi moeten verordeningen worden geharmoniseerd. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 
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Financiën 

De wegsleepkosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van het betreffende voertuig.   

  

Uitvoering/Planning 

De Wegsleepverordening en de Beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.  

 

Communicatie 

De Wegsleepverordening wordt na vaststelling bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en 

hiervan wordt een mededeling gedaan in Weekblad West Betuwe. De Beleidsregels worden gelijktijdig 

bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.  

 

Risicoparagraaf 

Er zijn geen risico's. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020; 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de 

Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen; 

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te 

kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen; 

 

besluit:  

 

de wegsleepverordening West Betuwe 2020 vast te stellen. 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

b. Wet: Wegenverkeerswet 1994; 

c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen; 

d. Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, van het RVV 1990; 

e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; 

f. Wegen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de wet. 

g. Wegslepen: het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen (van een op de weg staand 

voertuig); 

h. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe. 

 

Artikel 2 Wegsleepbevoegdheid 

1. Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, 

is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen. 

2. Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op 

een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden 

en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met: 

a. Het belang van de veiligheid op de weg; 

b. Het belang van de vrijheid van het verkeer of; 

c. Het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen. 

 

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten 
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1. Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle 

wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van 

de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. 

 

2. Wegslepen kan dientengevolge: 

a. Op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 

of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV 

1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt; 

b. Op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel 

van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt 

aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt; 

c. Op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met 

onderbord) voor zover: 

- Het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen; 

- Het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd; 

- Het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd; 

d. Op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid door bord E6 van die bijlage: 

- Tenzij parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig; 

- Tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte 

gehandicaptenparkeerkaart; 

- Die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat 

voertuig 

e. Op een laad en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering 

van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het 

onmiddellijk laden en lossen van goederen; 

f. Op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het 

voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen; 

g. Indien een voertuig de vrije doorgang voor het overige verkeer ernstig hindert. 

 

Artikel 4 Plaats en bewaring voertuigen en openingstijden 

Als plaatsen van bewaring worden de volgende locaties aangewezen: 

- Gemeentewerf Rijnstraat 20 te Geldermalsen 

- Gemeentewerf, Achterweg 26 te Heukelum 

- Terrein aan de Boutensteinseweg 4 te Rumpt 

- Bij bergingsbedrijf Kooijman, te Vuren 

- Bij bergingsbedrijf Joh. Vd Zand, te Waardenburg 

-  

Artikel 5 Kosten van overbrengen en bewaren voertuigen 

De kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging van een voertuig <3500 kg zijn: 

€ 75,-. (basistarief/voorrijkosten) 

De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig zijn: € 145,-. 
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De kosten verbonden aan het bewaren van een voertuig bedragen: € 0,- voor het eerste etmaal of 

een gedeelte daarvan en € 15,00 voor elk daarop volgende half etmaal of een gedeelte daarvan. 

De kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging van een voertuig >3500 kg zijn:  

€ 325,-. (basistarief/voorrijkosten, laden). 

De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig zijn:€ 450,--. 

De kosten verbonden aan het bewaren van een voertuig bedragen: €  0,- voor het eerste etmaal of 

een gedeelte daarvan en € 25,00 voor elk daarop volgende etmaal of een gedeelte daarvan. 

 

Geen kosten verschuldigd 

De kosten van wegslepen en in bewaring stellen zijn niet verschuldigd, indien: 

a) niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan; 

b) de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan van dien aard waren dat de kosten 

redelijkerwijs niet verschuldigd zijn; of 

c) aannemelijk is dat het voertuig tegen de wil van de rechthebbende is gebruikt en hij dit ge-

bruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

 

Het genoemde onder a, b of c dient rechthebbende aan te tonen, bijvoorbeeld door een afschrift van 

een rechterlijke  uitspraak. Indien de kosten voor wegslepen reeds voldaan zijn, maar niet 

verschuldigd, gaat het college over tot restitutie van de kosten. Op grond van artikel 172 lid 5 WVW 

betaalt het college indien niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan, 

tevens een redelijke schadeloosstelling aan de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald. Indien 

het voertuig ten tijde van de overtreding in gebruik was bij een ander dan de rechthebbende die het 

voertuig heeft afgehaald, treedt die ander voor de toepassing van deze schadeloosstelling in plaats 

van de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald.  

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken 

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende 

lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 7 Nadere regels 

De uitwerking van de nadere regels van de verordening kan door het college van burgemeester en 

wethouders geschieden, bijvoorbeeld door middel van beleidsregels. 

Artikel 8 Intrekking 

De wegsleepverordeningen van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal worden 

ingetrokken met ingang van het moment waarop deze verordening in werking treedt. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt inwerking op de dag na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad. 
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Artikel 10 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening West Betuwe. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 mei 2020, nummer 2020/050, 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 

 


