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Aan de raad,
1.

Inleiding

Op 25 januari 2018 heeft u de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018
vastgesteld. De Algemene Plaatselijke Verordening wordt jaarlijks geactualiseerd in verband met
wijzigingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkervaringen. De Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) doet jaarlijks een herziening van de model-APV (zomerupdate). Op 7 augustus
2018 heeft de VNG wederom een zomerupdate uitgebracht. Regionaal (binnen het district de
Markiezaten) is er regelmatig overleg gevoerd om de wijzigingen die worden voorgesteld door de
VNG aan te passen aan de regionale behoeften. Ook de politie is in dit overleg betrokken. Op deze
manier is op regionaal niveau de uniformiteit en kwaliteit van deze regelgeving zo veel mogelijk
geborgd.
2.

Achtergrond en overwegingen

Hieronder zullen de wijzigingen worden beschreven. Daarnaast is bij dit raadsvoorstel een schema
gevoegd waarin de teksten van de huidige APV en de gewijzigde teksten schematisch zijn
opgenomen.
Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard. Voor zover de
wijzigingen niet voor zich spreken, worden deze hieronder artikelsgewijs nader toegelicht.
De tekstuele en redactionele wijzigingen houden onder meer in:
Begripsomschrijving(en) is vervangen door Definitie(s);
Definities zijn van artikel 5:1 en 5:31 a verplaatst naar artikel 1:1 ;
Definitiebepalingen zijn in alfabetische volgorde gezet;
-

Tekstuele en redactionele verbeteringen die ertoe strekken de bepalingen duidelijker, korter
of beter leesbaar te maken;
Waar in artikelen bijvoorbeeld stond: "Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing ..." is
de tekst vervangen door: "Het verbod is niet van toepassing op ..." als het eerste lid het enige
verbod van het artikel bevatte;
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Waar het samenvoegen of splitsen van leden of onderdelen de leesbaarheid ten goede
kwam of varianten van artikel(led)en gecomprimeerd konden worden, is dit, evenals waar
een verwijzing nog specifieker kon.
-

Telkens is 'indien' vervangen door 'als' of door 'voor zover'.
Enkele opschriften zijn ingekort en afkortingen daarin zijn geschrapt.

Lex silencio positivo

Artikelleden waarmee de lex silencio positivo (paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb), positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) ten overvloede van toepassing
werd verklaard of uitgezonderd, zijn vervallen. Daar waar toepasselijkheid van de lex silencio
positivo reeds uit de wet voortvloeit, wordt dit in de APV niet meer herhaald. Dit geldt voor de
artikelen 2:10, 2:11,4:11 en 5:23. Ook in gevallen waarin de lex silencio positivo niet reeds op grond
van de wet van toepassing is en er evenmin redenen zijn om deze van toepassing te verklaren in de
APV, is over de toepasselijkheid van de lex silencio positivo niets bepaald. Dit geldt voor de artikelen
2:1,2:22, 2:45, 2:60, 4:6, 4:18, 5:11, 5:33, 5:34. Ingevolge artikel 4:20a, eerste lid, van de Awb, geldt de
lex silencio positivo immers alleen als dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.
De lex silencio positivo wordt in de APV nog wel uitdrukkelijk van toepassing verklaard in gevallen
waarin dit niet reeds uit de wet voortvloeit, maar het toch wenselijk is te voorzien in een positieve
beschikking van rechtswege bij niet tijdig beslissen. Dit geldt voor de artikelen 2:6, 2:9, 2:10, 2:11
voor zover het gaat om activiteiten die niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo) vallen (voor activiteiten die wel onder de Wabo vallen verklaart die wet de lex silencio
positivo immers al van toepassing), 2:63, 2:64, 2:67, 5:6, 5:7, 5:8, 5:13 en 5:36. In gevallen waarin de
lex silencio positivo op grond van artikel 28, eerste lid, van de Dienstenwet van toepassing zou zijn,
maar er dwingende redenen van algemeen belang zijn om daar een uitzondering op te maken,
wordt de toepasselijkheid van de lex silencio positivo uitdrukkelijk uitgezonderd. Dit geldt voor de
artikelen 2:25, 2:28, 2:29 en 2:39 voor zover het gaat om activiteiten die onder de Dienstenrichtlijn
vallen, 2:72, 5:2, 5:3, 5:15 en 5:18.
Artikelsgewijs

Artikel 2:3
Hoewel dit artikel inhoudelijk niet wordt aangepast, vergt de aanpassing afzonderlijke toelichting. In
het tweede lid, onder d, vervalt de verplichting niet alleen kennis te geven van de route, maar ook
van de plaats van beëindiging. Deze maakt immers als eindpunt al onderdeel uit van de route, zodat
reeds op grond daarvan kennis moet worden gegeven van het eindpunt en het niet noodzakelijk is
dit expliciet te bepalen.
Artikel 2:12
Dit artikel wijzigt niet, maar in de toelichting wordt verduidelijkt. De omgevingsvergunning voor het
maken van een uitweg wordt o.a. geweigerd als indien de uitweg ten koste gaat van een openbare
parkeerplaats. Hieronder wordt verstaan een door de gemeente aangelegde parkeerplaats,
parkeerstrook of parkeervak, niet zijnde parkeren op de rijbaan.
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van de Awb blijft de burgemeester bevoegd beleidsregels vast te stellen. Ook wordt bepaald dat de
burgemeester bij overtreding in ieder geval een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
kan opleggen als zich een van de in artikel 2:79, derde lid, genoemde situaties voordoet.
Artikelen 4:5b t/m 4:5f
De artikelen 4:5b t/m 4:5f worden (nieuw) ingevoegd. Door het opnemen van artikelen 4:5b t/m 4:5f
is artikel 4:6 over overige geluidsoverlast niet overbodig geworden; laatstgenoemd artikel kan dienst
doen als vangnet als de meer specifieke bepalingen over geluidsoverlast, neergelegd in de artikelen
4:5b t/m 4:5f, niet afdoende zijn om tegen een bepaalde vorm van geluidsoverlast op te treden.
Artikel 5:6
Op grond van lid 1 sub a (oud) is door het college het "Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen,
aanhangwagens en andere 2016" vastgesteld, waarin alle wegen binnen de bebouwde kom zijn
aangewezen als wegen waarop dit verbod geldt. Dit aanwijzingsbesluit moet worden ingetrokken,
nu deze wegen rechtstreeks in deze verbodsbepaling in de APV zijn opgenomen.
Artikel 5:10
Het voordien gereserveerde artikel 5:10 over parkeren wordt ingevuld. Dit naar aanleiding van de
uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3927, en de uitleg
daarin van het Verdrag inzake verkeerstekens. Verkeersbord E1 (parkeerverbod) geldt alleen voor de
rijbaan. De APV-bepaling is nodig om het parkeerverbod ook voor de berm te laten gelden.
Daarvoor is dan eigen bebording nodig. Het eerste lid regelt dat het verboden is een voertuig te
parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte. Volgens
het tweede lid is het verbod niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor
werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.
Artikel 5:13
Artikel 5:13 wordt gewijzigd door daarin expliciet het werven van donateurs of leden op te nemen. In
het eerste lid wordt toegevoegd dat het verboden is zonder vergunning van het college in het
openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel often dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd. In het
tweede lid wordt een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. In het derde lid wordt geregeld dat het
verbod niet geldt voor een inzameling of werving die wordt gehouden door een instelling die is
ingedeeld in het door het college voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde collecte- en
wervingsrooster, mits de inzameling of werving overeenkomstig dat collecte- en wervingsrooster en
met inachtneming van de door het college gegeven voorwaarden plaatsvindt.
Artikel 5:25
De tekst van artikel 5:25 gewijzigd in verband met de Wet verduidelijking voorschriften woonboten
(geldend vanaf 1 januari 2018). Op grond van deze wet zijn woonschepen te kwalificeren als
bouwwerken en is hierop de bouwregelgeving van toepassing.
De leden 4 en 5 zijn toegevoegd. Naast de algemene regels die krachtens het tweede lid kunnen
worden uitgevaardigd, kan het wenselijk zijn, gelet op de omstandigheden, om aan een individuele
eigenaar van een vaartuig nog nadere aanwijzingen te geven. Het vierde lid biedt daarvoor de
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Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn
Dit artikel is komen te vervallen, omdat dit al in de bestemmingsplannen is geregeld.
Artikel 2:24 en 2:25
In artikel 2:24 wordt in eerste lid, onder a, 'bioscoopvoorstellingen' vervangen door 'bioscoop- en
theatervoorstellingen'.
Voor kleine evenementen geldt geen vergunningsplicht, maar een meldingsplicht. Aan kleine
evenementen wordt in artikel 2:25 een aantal eisen gesteld. Deze betreffen in feite een definitie van
het begrip klein evenement. Ingevolge artikel 2:24, tweede lid, onder e, werd een straatfeest of
buurtbarbecue op één dag kennelijk aangemerkt als klein evenement door de toevoeging van deze
woorden tussen haakjes. Die toevoeging is in onderdeel e geschrapt en in het derde lid is nu een
definitie van klein evenement opgenomen, waarbij geldt dat het een eendaags evenement is
aangevuld met genoemde eisen.
Vechtsportevenementen of-gala's en andere door de burgemeester aangewezen categorieën van
evenementen worden nooit als klein evenement aangemerkt. Deze zijn dus altijd vergunningplichtig.
De organisator van een vechtsportevenement of -gala of de aanvrager van de vergunning mag niet
van slecht levensgedrag zijn. Het zijn van slecht levensgedrag kan - naast de algemene
weigeringsgronden uit artikel 1:8 - aanleiding zijn de vergunning te weigeren. De Ínhoud verandert
overigens niet met deze wijziging.
In het derde lid van artikel 2:25 vervallen de onderdelen a tot en met f, i en j, alsmede de aanduiding
'g.' voor het laatste onderdeel.
Tot slot zijn technische wijzigingen voorgesteld.
Artikel 2:38a, 2:39, 2:40
Hoewel deze artikelen inhoudelijk niet wijzigen, vergt de omvang van de tekstuele aanpassing
afzonderlijke toelichting. De artikelen 2:39 en 2:40 worden geherformuleerd. Artikel 2:38a (nieuw)
ingevoegd voor definities, die goeddeels overgeheveld zijn uit het huidige artikel 2:39, eerste lid, en
2:40, eerste lid.
Artikel 2:40i
Voor het aanwijzen van gebouwen of bedrijfsmatige activiteiten die onder de vergunningplicht
vallen, is het bevoegde bestuursorgaan het college en niet de burgemeester. Op een later moment
(januari 2019) zal er een voorstel naar het college gaan om de autoverhuurbranche aan te wijzen als
vergunningplichtige branche.
Artikel 2:59a
Er wordt een nieuw artikel 2:59a toegevoegd. Hierin is bepaald dat het de eigenaar of houder van
een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen. Het
verbod geldt niet als in de bepaling genoemde voorzieningen zijn getroffen waardoor gevaar voor
derden in de openbare en vrij toegankelijke privéruimte niet aanwezig is.
Artikel 2:79
De tekst van het tweede en derde lid van artikel 2:79 is aangepast en gecombineerd tot een nieuw
tweede lid. De verplichting om beleidsregels vast te stellen is geschrapt. Op grond van artikel 4:81
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grondslag. Het ligt voor de hand deze aanwijzingen in de vorm van een schríftelijke beschikking te
gieten. Het spreekt voor zich dat het college geen aanwijzingen geeft of kan geven die strijd
opleveren met hogere regelgeving. De eigenaar van de boot is verplicht de aanwijzingen op te
volgen (vijfde lid). Niet naleving kan worden gesanctioneerd in artikel 6:1.
De artikelen 5:26 en 5:27 komen te vervallen, nu de Ínhoud van die bepalingen goeddeels
overgeheveld is naar artikel 5:25.
3. Middelen
n.v.t.
4.

Risico's

Met deze wijzigingen voldoen de bepalingen van de APV aan de actuele wet- en regelgeving en
jurisprudentie die van toepassing is en worden risico's op onuitvoerbare bepalingen in de APV
geminimaliseerd.
5.

Communicatie/Aanpak

Na vaststelling van de wijzigingen van de APV door de Gemeenteraad zullen deze wijzigingen
bekendgemaakt worden in het elektronisch gemeenteblad en gepubliceerd worden op
www.overheid.nl en de gemeentelijke website. Er is gekozen voor een wijzigingsbesluit en geen
volledige nieuwe APV, zodat na publicatie van de wijzigingen de historie zichtbaar blijft op
www.overheid.nl. De oude versie blijft beschikbaar voor gebruikers en de wijzigingen worden
opgesomd bovenaan de regeling.
6. Voorstel
Wij stellen uw raad voor om de wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 conform
bijgaand raadsbesluit vast te stellen en ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend te maken
in het elektronisch gemeenteblad.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberg

drs^JkCTde Korte, MCM

Belt, MBA
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