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Aan de raad,

1. Inleiding
Op 20 december 2018 heeft u de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 
vastgesteld. Om de ontwikkelingen omtrent een mogelijk landelijk verbod op lachgas mee te kunnen 
nemen, is ervoor gekozen om de jaarlijkse actualisatie niet, zoals vorig jaar, alin december aan de 
raad voor te leggen maar om te wachten op duidelijkheid hierover.
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 (de zomerupdate). Op 14 augustus heeft de 
VNG wederom een zomerupdate uitgebracht. Op 9 december zijn de door de VNG voorgestelde 
wijzigingen besproken met de andere gemeenten binnen het (politie)district. Ook intern is met 
verschillende afdelingen overleg gevoerd om de wijzigingen die worden voorgesteld door de VNG 
aan te passen aan de lokale behoeften. De verschillende afdelingen krijgen signalen vanuit buiten, 
of vanuit partners waarmee wordt samengewerkt zoals de politie. Vanuit de verschillende 
afdelingen zijn ook andere signalen binnen gekomen dan de wijzigingen zoals voorgesteld door de 
VNG, deze zijn na uitvoerig overleg opgenomen in de gewijzigde APV.

2. Achtergrond en overwegingen
Hieronder zullen de wijzigingen worden beschreven. Daarnaast is bij dit collegevoorstel een schema 
gevoegd waarin de teksten van de huidige APV en de gewijzigde teksten schematisch zijn 
opgenomen. In de tabel met wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Steenbergen 2019 met artikelsgewijze toelichting (bijlagel) treft u een totaaloverzicht van de 
wijzigingen aan.

Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wettechnisch 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:

De titel wordt algemene Plaatselijke Verordening 2020;

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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In de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling van de APV is de grondslag van de 
verordenende bevoegdheid de medebewindswetgeving benoemd. De APV is voor een groot 
deel gebaseerd op de algemene verordende bevoegdheid van de gemeenteraad (artikel 149 
van de Gemeentewet). Maar de APV bevat ook een aantal bepalingen waarvoor de 
verordenende bevoegdheid is gebaseerd op andere wettelijke bepalingen.
De titel van sommige hoofdstukken of afdelingen is gewijzigd, omdat de plaatsing van een 
artikel in een hoofdstuk of afdeling mede bepaalt hoe het gelezen moet worden (de 
zogenoemde 'rubrica est lex'-regel). De systematiek van een APV is van belang voor het 
antwoord op de vraag op welke gronden de ontheffing of vergunning mag worden 
geweigerd (ABRvS 24-10-2018, ECLI:NL:RVS:2018:3487).
De titel van hoofdstuk 2 (openbare orde) wordt aangevuld met 'en veiligheid, 
volksgezondheid en milieu';
Afdeling 1 van hoofdstuk 2 wordt compacter, namelijk samengevoegd met afdeling 2, 3 en 4; 
Afdeling 5 van hoofdstuk 2 wordt samengevoegd met afdeling 6;
Tekstuele en redactionele verbeteringen die ertoe strekken de bepalingen duidelijker, korter 
of beter leesbaar te maken.

Artikelsgewijs

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
Dit artikel wordt aangevuld met het verbod om iemand uit te jouwen of op andere wijze lastig te 
vallen. Artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht stelt het beledigen van personen strafbaar, maar 
niet het uitjouwen of uitschelden van personen. Toch kunnen deze uitingen worden beschouwd als 
een verstoring van de openbare orde en om die reden ongewenst zijn. Zowel de politie als BOA's 
hebben hiermee te maken. Toevoeging van deze bepaling geeft de politie en de BOA's de 
mogelijkheid hier meteen een boete voor uit te schrijven in plaats van de strafrechtelijke aanpak te 
volgen (aangifte, horen etc).

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
De termijn voor verplichte kennisgeving aan de burgemeester om een betoging te houden gaat 
omhoog van 48 uur naar 72 uur. Dit geeft de burgemeester meer tijd om eventuele maatregelen te 
nemen en voorschriften te stellen aan de betoging.

Artikel 2:24 Definities
In lid 4 van dit artikel wordt verduidelijkt wat onder een klein evenement wordt verstaan. In sub a 
wordt het eerste vereiste gegeven, dat het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen. 
In het nieuwe sub a van dit artikel wordt daaraan toegevoegd 'verspreid over het evenement'. Deze 
toevoeging houdt enkel een verduidelijking in van het bestaande artikel en is opgenomen naar 
aanleiding van de wens van het Evenementen Platform Steenbergen.

Artikel 2:27 Definitie
In artikel 2:27 is 'waterpijpcafé' (ook bekend als 'shisha-lounge') toegevoegd in de opsomming van 
openbare inrichtingen. De exploitatie van een waterpijpcafé is hierdoor altijd aan een vergunning 
onderworpen.
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Artikel 2:28b Vervallen vergunning
Lid 2 bepaalt dat de burgemeester in afwijking van lid 1 kan bepalen dat een exploitatievergunning 
niet van rechtswege vervalt dan wel op andere gronden vervalt. Toevoeging van deze zin brengt 
mee dat bepaalde terugkerende evenementen, zoals bijvoorbeeld de ijsbaan, niet steeds opnieuw 
alle vergunningen opnieuw hoeft aan te vragen. Bij deze doorlopende vergunningen is de horeca- 
inrichting bijvoorbeeld maar zes weken per jaar aanwezig. Op grond van artikel 2.28b zou de 
vergunning dan vervallen als de exploitatie na zes weken wordt beëindigd. Op deze manier wordt 
dat ondervangen.

Artikel 2:48a Verkoop en gebruik van lachgas
De verkoop en het gebruik van lachgas in Nederland lijken zichtbaar toe te nemen. Niet alleen 
tijdens evenementen, maar ook in de reguliere horeca en op straat is het gebruik van lachgas 
zichtbaar toegenomen, ook in Steenbergen. Met achtergelaten ballonnen en lachgascilinders tot 
gevolg. Het gebruik van lachgas leidt tot ongewenst en onberekenbaar gedrag: omvallen, 
bewusteloosheid, onoplettendheid en hallucineren. Doordat lachgas vooral in groepsverband in de 
openbare ruimte wordt gebruikt, gaat hiervan een dreigende houding uit waardoor omstanders zich 
onveilig voelen. Het gebruik van lachgas wordt dan als overlastgevend ervaren. Omvallen, duwen en 
afwijkend gedrag vormt in een menigte of op openbare plaatsen waar publiek aanwezig is een 
aanzienlijk risico voor de openbare orde. Lachgas heeft een negatieve invloed op de gezondheid en 
het sociaal veiligheidsgevoel. Ook kan het gedrag dat het gebruik van lachgas kan veroorzaken, een 
negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Zo is er op 31 december 2019 inTilburg een 23- 
jarige vrouw overleden als gevolg van een auto-ongeluk omdat zij lachgas had gebruikt. Dit is niet 
het eerste ongeluk veroorzaakt door gebruik van lachgas.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (dhr. Blokhuis) kondigde 9 december aan 
voornemens te zijn om oneigenlijk recreatief gebruik van lachgas te verbieden door het op lijst II van 
de Opiumwet te plaatsen. Kort daarna werd echter in de media al het beeld geschetst dat er geen 
Kamermeerderheid zou zijn voor plaatsing van lachgas in de Opiumwet.
Wel voorziet de APV op dit moment al in de mogelijkheid om op te treden tegen samenscholing en 
ongeregeldheden (artikel 2:1 APV), hinderlijk gedrag (artikel 2:47, 2:49 en 2:50) en 'venten' (het 
ventverbod is opgenomen in artikel 5:15 van de APV). De Drank- en Horecawet verbiedt kleinhandel 
vanuit een horecagelegenheid. Indien in een gelegenheid lachgas in pakketjes wordt verkocht 
(ballonnen, patronen en materialen om de ballon 'gebruiksklaar' te maken) kan hierop door de 
gemeente worden gehandhaafd. Ook kunnen de gemeente en politie handhaven wat gesteld is in 
het kader van Wet Milieubeheer, zoals afval(stoffen) in de openbare ruimte achterlaten. Denk hierbij 
aan het achterlaten van lachgasartikelen.
Bij evenementen waarvoor een vergunningplicht geldt, kan de gemeente als voorschrift een 'verbod 
van verkoop van lachgas' in de vergunning opnemen met als motivering het voorkomen van hinder. 
De VNG heeft, in afwachting van landelijke wetgeving, geen verbod opgenomen in de model-APV. 
Omdat inmiddels duidelijk is dat deze landelijke wetgeving nog op zich laat wachten en ten behoeve 
van zowel de openbare orde als de verkeersveiligheid en om overlast en hinder tegen te gaan is 
ervoor gekozen om een bepaling op te nemen waardoor het gebruik van lachgas in de gehele 
gemeente verboden wordt. Het voordeel van zo'n totaalverbod is dat het overal van toepassing is en 
dat hierop gehandhaafd kan worden. In de gemeente Haarlem is zo'n totaalverbod inmiddels in 
werking.
Tenslotte hebben de burgemeesters van ons basisteam (bestaande uit de gemeente Steenbergen, 
Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen) een brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid 
geschreven om de noodzaak van landelijke wetgeving kracht bij te zetten.
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Artikel 2:57 Loslopende honden
Sub c van dit artikel wordt geschrapt omdat er, buiten de bebouwde kom, geen plaatsen door het 
college zijn aangewezen waar het verplicht is de hond aan te lijnen.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
In het gewijzigde artikel is verduidelijkt dat het opruimplicht enkel binnen de bebouwde kom geldt.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
In artikel 2:59 (gevaarlijke honden) is in het tweede en derde lid uitdrukkelijker aangegeven dat de 
eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod. Dit 
is mede gebeurd op aanwijzing van het OM in het kader van de handhaving. Overtreding van het 
gebod moet een gemeente vanzelfsprekend wel strafbaar stellen in artikel 6:1.
Het aanlijngebod houdt in dat de lijn een lengte kan hebben van ten hoogste 1,50 meter. In de 
feitcodes van het OM staat 'kort aangelijnď. Om discussie te voorkomen, hebben wij het woord 'kort' 
toegevoegd aan de bepaling.

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan
Bij de 'zomeraanpassing 2018' van de model-APV (zie VNG ledenbrief Lbr. 18/047 van 7 augustus 
2018) is door de VNG artikel 5:10 aan de model-APV toegevoegd. Dit betreft het verbod op het 
zogenaamde 'bermparkeren'. Op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie geldt het 
parkeerverbodsbord (bord E1 uit de bijlage bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (hierna: RVV 1990)) alleen voor de rijbaan. Omdat dit ook geldt voor het stopverbodsbord 
(bord E2), heeft de VNG aan artikel 5:10 het stopverbod toegevoegd.
Over dit artikel bestaat een verschil van mening met het OM. Het OM vindt dat het artikel in strijd is 
met hogere regelgeving (artikel 10 van het RW 1990), op grond waarvan bermparkeren volgens het 
OM niet kan worden verboden. Door een gemeente bij het OM aangebrachte zaken zullen dus 
worden geseponeerd. Het OM is echter bereid om een proefprocedure te voeren.

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden-en donateurwerving
In artikel 5:13 (collecteren en leden- of donateurwerving) is de formulering van de vrijstelling van het 
inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen die zijn opgenomen in het collecte- en 
wervingsrooster aangepast. De VNG had opgenomen dat het college het collecte- en 
wervingsrooster voor het betreffende kalenderjaar vaststelt. Het college kan daarbij het door het 
Centraal Bureau Fondsenwerving vastgestelde rooster overnemen. Gebleken is dat met name in het 
wervingsrooster in de loop van het jaar mutaties optreden. In verband hiermee heeft de VNG 'voor 
het betreffende kalenderjaar' geschrapt. Het vaststellingsbesluit van het college kan worden 
aangemerkt als een (bundel van) beschikking(en). Het college kan daarom aan bijvoorbeeld een 
gemeenteambtenaar opdragen om namens hem wijzigingsbesluiten te nemen (mandaat). Op die 
wijze kan de gemeente snel wijzigingen in het rooster doorvoeren.

Actualiteiten die niet hebben geleid tot wijziging van de APV

Oplaten van ballonnen
Een ander actueel thema is het oplaten van ballonnen. Het oplaten van ballonnen kan schade 
toebrengen aan het milieu en de natuur. Er kunnen resten van ballonnen achterblijven in de 
buitenruimte, wat bijvoorbeeld door dieren voor voedsel kan worden aangezien. Ballonnen zijn vrij 
en legaal verkrijgbaar en er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid. Op deze 
gronden kan geen oplaatverbod worden gefundeerd.
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Ook hierbij geldt dat een verbod in de praktijk moeilijk te handhaven is. Er moet immers sprake zijn 
van een constatering van het overtreden van het verbod en hiervoor zal een heterdaad vrijwel altijd 
noodzakelijk zijn. De VNG heeft om deze redenen vooralsnog afgezien van het opnemen van een 
ballonoplaatverbod in de model-APV. De VNG verwacht meer van bewustwordingscampagnes. Wel 
kan zo'n verbod gerealiseerd worden via het evenementenbeleid of voorschriften bij een 
evenementenvergunning.

Vuurwerkvrije zones
Er is een wijziging van het Vuurwerkbesluit aangekondigd op grond waarvan gemeenteraden bij 
verordening het afsteken van vuurwerk binnen het grondgebied kunnen verbieden. De bedoeling is 
om gemeenten expliciet de mogelijkheid te geven het gehele grondgebied vuurwerkvrij te maken. 
Het geheel vuurwerkvrij maken van een gemeente is ingrijpender dan enkel het vuurwerkvrij maken 
van een deel van de gemeente waarin artikel 2:73 nu voorziet. In een geheel vuurwerkvrij verklaarde 
gemeente kan immers op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om 
consumentenvuurwerk af te steken. De VNG heeft deze aanstaande wijziging van het 
Vuurwerkbesluit nog niet meegenomen in de 'zomeraanpassing 2019' van de model-APV. Er volgt op 
een later moment een wijziging.

4. Middelen
N.v.t.

5. 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. Wat betreft het totaalverbod op het gebruik van lachgas kan worden opgemerkt 
dat de rechtmatigheid hiervan niet vaststaat. Wanneer de onrechtmatigheid hiervan middels een 
rechterlijke uitspraak wordt vastgesteld, kan worden gekozen voor een minder vergaande bepaling 
middels opname in de APV. Wij zien juridische procedures echter met vertrouwen tegemoet.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de wijzigingen van de APV door uw raad 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 volledig 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.

7. Voorstel
Wij stellen uw raad voor om de wijzingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 conform 
bijgaand raadsbesluit vast te stellen en ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend te maken 
in het elektronisch gemeenteblad.

Hoogachtend, Z ļ
Burgemeester en wethouders van Stpėnbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

iClt, MBAjongh, RA
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