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Zaaknummer : 999569  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder 
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Wegsleepverordening Heemstede 2022 
 
SAMENVATTING 
B&W stelt de raad voor om de bestaande wegsleepverordening voor het 
wegslepen van voertuigen, vanwege de overname van het vorige wegsleepbedrijf, 
aan te passen.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 
Wegenverkeerswet 1994; 
Algemene Plaatselijke verordening 
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen de Wegsleepverordening Heemstede 2022 vast te stellen; 
2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de 
raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022 
 
besluit: 
De wegsleepverordening Heemstede 2022 vast te stellen. 
 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Vanwege overname van de sleper moet er een nieuwe verordening komen. Voor het 
opstellen van de verordening is de Wegenverkeerswet 1994 geraadpleegd. In deze wet 
is vastgesteld dat in de verordening de opslaglocatie en kosten voor het wegslepen 
opgenomen dienen te worden. 
In de nieuwe verordening wordt de opslaglocatie van Bergnet B.V. in Haarlem 
aangewezen als vaste bewaarplaats. Tevens gaat Bergnet het 
wegslepen verzorgen. 
 
MOTIVERING 
1.1 de vorige partij is permanent gesloten 
In de vorige verordening is een andere opslaglocatie aangegeven. Dit bedrijf is 
overgenomen door een nieuwe partij. Met het vaststellen van deze verordening, is er 
een nieuwe plaats van bewaring aangegeven. Het betreffende bedrijf gaat tevens het 
wegslepen uitvoeren. 
 
FINANCIËN 
De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig zijn (prijspeil 2022): 

a. de kosten voor het uitrijden; 
i. maandag tot en met vrijdag (09.00 – 18.00)  € 80,63 
ii. overige tijdstippen     € 100,68 

b. de kosten voor het wegslepen. 
i. maandag tot en met vrijdag (09.00 – 18.00)  € 203,02 
ii. overige tijdstippen     € 252,80 

 
De kosten voor het bewaren van een voertuig zijn (prijspeil 2022): 

a. de kosten voor de opslag en afgifte van het voertuig € 64,98 voor de 
eerste 24 uur; 

b. het bewaarloon per dag € 25,63. 
 
Deze kosten zijn t.o.v. 2018 niet verhoogd. Er zijn daardoor geen problemen te 
verwachten wat betreft lopende procedures. 
 
PLANNING/UITVOERING 
B&W:   29 maart 2022 
Commissie Middelen: 11 mei 2022  
Raad:   24 mei 2022 
   
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De verordeningen worden bekendgemaakt via het Gemeenteblad zowel als via 
een kennisgeving in de gemeentelijke katern van De Heemsteder. De 
Wegsleepverordening Heemstede (2022) is na inwerkingtreding raadpleegbaar via 
www.overheid.nl 
 
DUURZAAMHEID 
De Wegsleepverordening Heemstede 2022 is digitaal beschikbaar op www.overheid.nl 
 
BIJLAGEN 
- Wegsleepverordening Heemstede 2022 
 

http://www.overheid.nl/

