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Geachte mevrouw Jorritsma, 

 

Op 20 september 2011 hebben wij een signaal ontvangen van de Ondernemersorganisatie 

Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) over de regeldruk die gevelreinigers ondervinden bij 

het verrichten van hun werkzaamheden. OSB heeft daarbij aangegeven dat gemeenten veel 

verschillende manieren gebruiken om toestemming te verlenen voor het reinigen van gevels, 

voor het plaatsen van daartoe benodigde objecten (steigers en hekwerken), en voor het lozen 

van verontreinigd water. Wij hebben dit signaal onderzocht en komen tot de conclusie dat 

gemeenten hun beleidsdoelen op een minder-belastende manier kunnen verwezenlijken. Door 

algemene regels ten aanzien van gevelreiniging en het plaatsen van objecten in hun Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen kunnen zij vergunning- en meldplichten schrappen. 

Zij sluiten daardoor ook beter aan bij de vernieuwing van de model-APV die de VNG begin 2012 

heeft doorgevoerd. Wij lichten ons advies hieronder toe.  

 

Het signaal 

Er zijn in Nederland ruim 250 gevelreinigingsbedrijven, met een gezamenlijke omzet van € 90 

miljoen per jaar. Deze bedrijven voeren hun werkzaamheden uit bij verschillende klanten die 

vaak gevestigd zijn in verschillende gemeenten. Per opdracht moet de reiniger dus rekening 

houden met de op locatie geldende regelgeving en de toepassing ervan. De procedures die 

gemeenten hanteren voor het verkrijgen van toestemming voor het reinigen van gevels, kunnen 

sterk verschillen. Het kost de gevelreiniger veel tijd om telkens kennis te moeten nemen van de 

op locatie geldende regels met bijbehorende administratieve lasten. De vraag die wij van OSB 

hebben gekregen, is of er geen minder-belastende alternatieven zijn voor de huidige werkwijze 

van gemeenten. 

 

Onderzoeksbevindingen 

Gevelreinigers hebben bij hun activiteiten te maken met nationale en lokale regelgeving. 

Aangezien gevelreiniging veelal plaatsvindt buiten instellingen, is nationaal gezien met name 

het Besluit lozen buiten inrichtingen relevant. Dit besluit verbiedt lozingen op het riool. Het regelt 

een ontheffingsmogelijkheid: het maatwerkvoorschrift. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (I&M) geeft aan dat dit besluit alleen van toepassing is als een gevelreiniger geen 

voorzieningen treft voor opvang en afvoer van het afvalwater of als het afvalwater niet na 

reiniging wordt geloosd. Het ministerie heeft daarbij tevens opgemerkt dat het niet nodig is dat 

het afvalwater voor de volledige 100% wordt opgevangen of gereinigd. Ons is gebleken dat dit 
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nog onvoldoende duidelijk is bij betrokkenen. Hierdoor wordt wellicht een maatwerkvoorschrift 

vaker dan nodig aangevraagd of weerhoudt het een gevelreiniger ervan een opdracht aan te 

nemen. 

 

Belangrijker voor het signaal van OSB is het feit dat gemeenten ook regels kunnen stellen aan 

gevelreiniging. Dit gebeurt vooral in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten 

stellen algemene regels (geluid, verontreiniging, e.d.) in de APV die ook voor gevelreiniging van 

toepassing zijn. Daarnaast kan een APV specifieke eisen stellen t.a.v. gevelreiniging. Wij 

hebben vier gemeenten onderzocht die elk een andere wijze hebben om toestemming te 

verlenen voor het reinigen van gevels. Uit ons onderzoek blijkt het volgende: 

- Gemeenten hanteren vergunningen of algemene regels (al of niet met meldplicht) voor het 

verlenen van toestemming voor gevelreiniging. Gemeenten die algemene regels mét 

meldplicht hanteren, geven aan dat een meldplicht van belang is voor het toezicht om te 

weten waar gevelreiniging plaatsvindt. Daarnaast zou een meldplicht voorkomen dat 

gevelreiniging interfereert met bijvoorbeeld een buurtfeest of bloemencorso. Wij merken op 

dat sommige meldingsformulieren nogal uitgebreid zijn. Zo moeten gevelreinigers aangeven 

wat de reden is voor de reiniging, welke reinigingsmethode wordt toegepast, wat er met het 

gebruikte water gebeurt, etc. Volstaan zou kunnen worden met alleen te vragen naar het 

Kamer van Koophandel (KvK) nummer van het reinigingsbedrijf, de reinigingslocatie en de 

reinigingsdatum, omdat andere vragen feitelijk neerkomen op de vraag of de gevelreiniger 

aan de algemene regels voldoet. Uit ons onderzoek bleek verder overigens dat de 

gemeente Den Haag recent de meldplicht geheel heeft geschrapt. 

- Gemeenten hanteren ook vergunningen of algemene regels voor het verlenen van toestem-

ming voor het plaatsen van objecten (steigers) op gemeentegrond. Gemeenten met een 

vergunningsplicht  zijn van plan om deze te schrappen, in navolging van het schrappen van 

de objectvergunning uit het model APV van de VNG begin 2012. Dit leidt in sommige 

gevallen (bijvoorbeeld Den Haag en Haarlem) wel tot het invoeren van een meldplicht. Uit 

ons onderzoek blijkt dat de gemeente Hillegom de vergunning heeft geschrapt zonder een 

meldplicht te introduceren. 

 

Adviespunten 

De onderzoeksbevindingen laten zien dat vergunningen voor het verlenen van toestemming 

voor gevelreiniging of voor het plaatsen van objecten niet nodig zijn: sommige gemeenten gaan 

overlast voor mens en milieu tegen door middel van algemene regels in de APV. Verder lijkt 

een meldplicht bij algemene regels in dit geval weinig toegevoegde waarde te hebben: 

bedrijven die willen voldoen aan wet- en regelgeving en zich melden, begaan over het 

algemeen niet de excessen. De meldplicht kan er zelfs toe leiden dat de capaciteit van het 

toezicht wordt ingezet op de bedrijven die niet de zware overtredingen begaan. Een alternatief 

voor een meldplicht is het stimuleren en benutten van signalen van burgers. Wanneer een 

gevelreiniger overlast veroorzaakt (stof, geluid, verontreiniging, e.d.), kan een omwonende of 

voorbijganger dat melden aan de gemeente. Vervolgens inspecteert de gemeente of de 

gevelreiniger aan de algemene regels voldoet. Verder kan een gemeente met communicatie 

aan gevelreinigers die werkzaam zijn binnen die gemeente of in omringende gemeenten, laten 

weten wanneer een activiteit (buurtfeest of optocht e.d.) plaatsvindt en wat dat betekent voor 

gevelreinigers. 
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Wij adviseren u om in te zetten op het hanteren van algemene regels en het schrappen 

van de vergunningplicht en de meldplicht voor het reinigen van gevels en het plaatsen 

van objecten. Wij adviseren u richting gemeenten die de objectvergunning uit de APV 

schrappen, te benadrukken geen meldplicht te introduceren. Hierdoor helpt u irritatie 

weg te nemen bij ondernemers en de lokale administratieve lasten voor het bedrijfsleven 

te verminderen, zonder af te doen aan het voorkomen van overlast voor de omgeving.  

 

In ons onderzoek zijn we niet ingegaan op de vraag of een vergunning- en meldplicht ook geldt 

voor andere beroepsgroepen zoals glazenwassers, schoorsteenvegers, voegbedrijven, 

dakdekkers, etc.  

 

Wij adviseren u om, desgewenst i.s.m. het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

& Innovatie, te onderzoeken of een dergelijke vergunning- en meldplicht ook geldt voor 

andere beroepsgroepen. Wij adviseren u om deze vergunning- en meldplicht, waar 

mogelijk, te schrappen.  

 

Wij hopen met dit advies te hebben bijgedragen aan een verdere vermindering van de regeldruk 

op gemeentelijk niveau. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Het advies zenden wij 

ook aan de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Infra-

structuur en Milieu en in afschrift aan de Colleges van Burgemeesters en Wethouders van de 

gemeenten die wij in ons onderzoek hebben betrokken. 

 

Hoogachtend, 

  

     

J. ten Hoopen       R.W. van Zijp  

Collegevoorzitter      Secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


