e-mail 26-1-2021; Beantwoording vragen B&A 11 januari - actualisatie APV
Beste raads- en burgerleden,
Tijdens B&A Welzijn op 11 januari 2021 zijn bij de behandeling van het beeldvormend raadsvoorstel
over de actualisatie van de APV twee vragen gesteld. Onderstaande beantwoording is door ons
ontvangen.
Vragen n.a.v. behandeling APV Albrandswaard 2021 in B&A Welzijn op 11 januari 2021
Vraag: Komt de horecaovereenkomst van de KNVB met de voetbalclubs inzake de schenktijden niet
in strijd met deze geactualiseerde APV?
Antwoord:
Op grond van de Drank- en Horecawet zijn in de huidige APV 2017 regels opgenomen met betrekking
tot tijden waarop paracommerciële rechtspersonen (zoals sportverenigingen) alcohol mogen
schenken. In artikel 2:34b van de APV staat dat in sportkantines alcohol mag worden geschonken
tussen 12.00 en 24.00 uur en uit artikel 2:34c blijkt dat sterke drank in sportkantines is verboden.
Deze artikelen zijn in de nieuwe APV niet gewijzigd. Deze regels gelden voor alle sportkantines (en
overige paracommerciële rechtspersonen, zoals buurtcentra of kerkgenootschappen) in de gemeente
Albrandswaard.
Het kan zijn dat sportverenigingen met hun landelijke bond afspraken maken over bepaalde zaken,
zoals alcohol schenken of roken. Dit zijn privaatrechtelijke afspraken tussen beide partijen en die
regels gelden dus alleen maar tussen die partijen. Die regels mogen echter niet zo ver gaan dat ze de
regels van de APV doorkruisen: de regels van de APV blijven onverkort van kracht en zijn leidend.
Uit contact met de KNVB blijkt dat in het bestuursreglement “alcohol in sportkantines” bepaalde
regels staan met betrekking tot het schenken van alcohol (bijvoorbeeld: geen alcoholgebruik buiten
de kantine, geen alcohol schenken aan jeugdtrainers tijdens de uitoefening van hun functie, enz.).
Deze regels zijn niet in strijd met de APV.
Vraag: Of het verbieden van parkeren in voortuinen in de APV kan worden geregeld en gehandhaafd
in plaats van alleen in een bestemmingsplan.
Antwoord:
Nee, dit kan niet in de APV worden geregeld. De APV is een verordening die is gericht op de
bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu
(artikel 1:8). Regels over gebruik (en bebouwingsmogelijkheden) van voortuinen is maatwerk en
horen in beginsel thuis in een bestemmingsplan.
Op basis van de huidige bestemmingsplannen in Albrandswaard is parkeren in voortuinen niet altijd
uitgesloten. Soms kan het zelfs wenselijk zijn om die mogelijkheid open te houden vanwege hoge
parkeerdruk in de straat/wijk. Op basis van de huidige APV moet men wel een melding doen voordat
een uitrit mag worden aangelegd (artikel 2:12) en het college kan de uitrit verbieden als die
bijvoorbeeld ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid niet wenselijk is.
Het is mogelijk om in het toekomstige Omgevingsplan (na de invoering van de
Omgevingswet) hierover iets op te nemen. Te denken valt aan type gebieden, type woonwijken en
een inventarisatie per gebied over hoe parkeren opgelost kan worden. Bijvoorbeeld gebieden of
wijken waarin parkeren in de voortuin verplicht is, een gebied waarbinnen het verboden is en een
gebied waarin deze mogelijkheid wordt vrijgelaten.

Met vriendelijke groet,

mr. Eva van der Matten
raadsadviseur/commissiegriffier

