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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
95330 

Raadsvoorstel: 
99097 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Annemarieke Ostojic-Hanssen 

10-5-2011 14:42:41 
 
Onderwerp 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
 
Geadviseerde beslissing: 
In te stemmen met de in het besluit opgenomen wijzigingen van de APV. 
 
Samenvatting: 
De huidige APV dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Aanleiding van deze wijziging is 
de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  Deze landelijke 
wetgeving is op 1 oktober 2010 in werking getreden.   
 
Doel: 
Om een geactualiseerde APV te hebben waardoor er voor burgers en handhavers duidelijke 
regelgeving voorhanden is. Op deze manier wordt ook voorkomen dat er verschillend wordt 
opgetreden tegen bijvoorbeeld kleine ergernissen in de buitenruimte. 
 
Toelichting: 
In verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
en in het kader van de Dienstenrichtlijn en de Nederlandse implementatie daarvan in 
de Dienstenwet, dienen enkele artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente 
Albrandswaard te worden gewijzigd. Bij landelijke wijzigingen krijgen wij van de VNG een model APV. 
Bij de voorgestelde wijzigingen is het model van de VNG, op enkele artikelen na, overgenomen. Deze 
wijzigingen en de afwijkingen zijn verderop opgenomen.  
 
Wabo (landelijke regelgeving)  
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) introduceert de omgevingsvergunning die 
in de plaats komt van een reeks vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren 
van een fysiek project. De Wabo regelt dat een aantal toestemmingstelsels op grond van gemeente- 
lijke verordeningen met betrekking tot het realiseren van een fysiek project procedureel wordt 
geïntegreerd in de omgevingsvergunning.  
De toestemmingstelsels uit de APV heeft betrekking op: 

- het aanleggen of veranderen van een weg; 
- het vellen van houtopstanden. 
 

Dienstenrichtlijn (Europese regelgeving) 
Onlangs is ook de Dienstenrichtlijn (DRL) inwerking getreden. De Dienstenrichtlijn is er om Europese 
samenwerking te stimuleren. Alle regelgeving van overheden moet elektronisch te raadplegen zijn en 
alle procedures en vergunningen moeten via het Dienstenloket kunnen worden afgehandeld. Een 
elektronische aanvraag van een dienstverlener via dit loket moet ook elektronisch worden 
afgehandeld. 
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Op grond van artikel 13 lid 4 van de DRL moet voor vergunningsstelsels die onder de reikwijdte van 
deze richtlijn vallen, bepaald worden of de Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) op die vergunningsstelsels van toepassing is. Alleen vanwege dwingende redenen 
van algemeen belang kan van de Lex silencio positivo (LSP) worden afgezien. 
De LSP houdt in dat een vergunning van rechtswege is verleend, indien de gemeente niet binnen de 
voorgeschreven termijn een beslissing op de aanvraag heeft genomen. De aanvrager hoeft dan dus 
niet meer op een stilzittende overheid te wachten. 
 
Toegevoegd (nieuw) 
Artikel 1:9 APV 
In artikel 1:9 APV is de LSP, positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing opgenomen en die 
is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening: 
a  Artikel 2:9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest;  
b  Artikel 5:23: Vergunning organisatie snuffelmarkt.  
 
Ad a Straatartiest: 
Het aanwijzen van een gebied waar het verboden is als straatartiest op te treden zal doorgaans op 
initiatief van het college zelf gebeuren, en niet op aanvraag. Mocht er wel een aanvraag aan de orde 
zijn, dan bestaan er geen duidelijke bezwaren tegen een LSP. Een ontheffing van het verbod zal 
vaker op aanvraag gebeuren, maar ook een ambtshalve ontheffing zal voorkomen, bijvoorbeeld bij 
bepaalde festiviteiten. Ook bij een ontheffing op aanvraag is geen reden om van een LSP af te zien.  
 
Ad b Snuffelmarkt: 
Een snuffelmarkt is een markt, niet in de open lucht, waarbij hoofdzakelijk tweedehands of incourante 
goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. De 
vergunningsplicht is in de model-APV gehandhaafd, met name omdat een snuffelmarkt voor overlast 
kan zorgen in de omgeving (bijvoorbeeld door extra verkeer en parkeerdrukte). Wel is in de toelichting 
bij de model-APV een alternatief opgenomen, waarbij de vergunning wordt losgelaten en vervangen 
door een melding. Nu aan de verlening of weigering van de vergunning een relatief eenvoudige 
afweging ten grondslag ligt en de gevolgen van een snuffelmarkt doorgaans beperkt zullen zijn, zijn er 
geen dwingende redenen van algemeen belang aanwezig om van een LSP af te zien.  
 
Toegevoegd (nieuw) 
Artikel 1:10  APV 
In artikel 1:10  APV is de LSP op grond van dringende redenen van algemeen belang uitgesloten 
voor: 
a  Artikel: 2:25 Vergunning evenementen;  
b Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca;  
c  Artikel 2:39 Exploitatievergunning speelgelegenheid;  
d Artikel 3:4 Vergunning seksinrichting;  
e Artikel 4:18 Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.  
 
Ad a Vergunning evenementen: 
Kleinere evenementen zijn al vergunningsvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere 
evenementen. Daarbij is een LSP niet wenselijk, gezien de impact die een groot evenement kan 
hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals 
brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een 
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inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen 
van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een LSP af 
te zien. 
 
Ad b Exploitatievergunning horeca: 
Deze vergunning richt zich met name op de openbare orde. Een LSP is dan ook niet wenselijk om 
deze dwingende reden van algemeen belang.  
 
Ad c Exploitatievergunning speelgelegenheid: 
Deze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het 
bestrijden van gokverslaving een rol. Het is onwenselijk dat deze vergunning van 
rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden 
en is voltooid. Een LSP is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de openbare orde en volksgezondheid.  
 
Ad d Vergunning seksinrichting: 
Deze vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid. 
Het is onwenselijk dat deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een 
inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een LSP is hier dan ook niet 
wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. 
 
Ad e Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen: 
Dit artikel dient met name de bescherming van natuur en milieu. Het zou onwenselijk zijn als er 
een vergunning van rechtswege zou ontstaan die toestaat dat in een kwetsbaar natuurgebied 
gekampeerd wordt.  
 
Andere wijziging 
Tenslotte is onderstaand artikel op verzoek van de politie bijgevoegd: 
Artikel 4:6a (Geluids)hinder door dieren: degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat 
dit voor de omwonende of voor de omgeving (geluids)hinder veroorzaakt.  
In het kader van deregulering was dit artikel in de vorige serie wijzigingen uit de APV gehaald.  
Nadien heeft de politie aangegeven dat er bij geluidshinder veroorzaakt door dieren, zij geen 
mogelijkheden hebben om handhavend op te kunnen treden. Vandaar dat dit artikel opnieuw wordt 
opgenomen in de APV. 
 
 
Afwijkingen VNG model 
1 Exploitatievergunning: 
In het kader van deregulering is door de VNG geadviseerd om de exploitatievergunning voor bedrijven 
die geen overlast veroorzaken, af te schaffen.  
Voorgesteld wordt om de exploitatievergunning te behouden. Met deze vergunning wordt de openbare 
orde en veiligheid in en rondom de horeca gewaarborgd en geregeld.  
Met de exploitatievergunning heeft de gemeente namelijk de mogelijkheid handhavend op te treden 
als de leefomgeving, de openbare orde en veiligheid onder druk staan. 
De gemeenten Ridderkerk en Barendrecht hebben het advies van de VNG ook niet overgenomen.  
Als wij de exploitatievergunning afschaffen dan kan het zijn dat het voor "foute" ondernemers 
aantrekkelijk wordt gemaakt om in deze gemeente een onderneming te beginnen.   
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Met het behoud van deze vergunning wordt dus ook voorkomen dat ondernemers uit de regio 
uitwijken naar de gemeente Albrandswaard. 
 
2 Bespieden van personen: 
Dit artikel is niet overgenomen omdat deze zeer weinig wordt toegepast en is gericht op excessieve 
situaties. In die gevallen biedt het strafrecht al het handvat om op te treden. Het artikel voegt dus 
weinig toe aan de APV. 
Met deze bepaling wordt beoogd ongemerkte en door iedereen als ongewenst ervaren verstoring van 
de privacy te verbieden. Toepassing van dit artikel zal alleen in excessieve situaties plaatsvinden. De 
politie zal in het algemeen pas optreden indien burgers klachten hebben geuit over voyeurs. Een 
bepaling over heimelijk afluisteren is in verband met artikel 139a en verder, 374bis en 441a van het 
Wetboek van Strafrecht niet nodig. Deze bepaling moet gezien worden als aanvulling op de sinds 12 
juli 2000 geldende bepaling in het Wetboek van Strafrecht inzake stalking, artikel 285b. In dit artikel is 
het inbreuk maken op eens anders levenssfeer, om die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te 
dulden dan wel vrees aan te jagen, strafbaar gesteld. 
 
 3 Te koop aanbieden van voertuigen: 
Dit artikel is in 2008 in het kader van de deregulering facultatief gemaakt. Gemeenten dienen een 
afweging te maken of zij dit artikel nodig achten. In deze gemeente komt het weleens voor dat 
eigenaren hun voertuig, te koop aanbieden op de openbare weg. Echter is van aantasting van het 
uiterlijk aanzien van de omgeving niet of nauwelijks sprake, de overlast voor de omwonenden blijft 
beperkt en het gebruik van de beschikbare parkeerruimte kan niet excessief genoemd worden. 
Vandaar dat dit artikel niet is overgenomen. 
 
4 Verschaffing gegevens nachtregister 
Dit artikel komt de exploitant van een inrichting tegemoet. Degene die in de inrichting de nacht 
doorbrengt, is op grond van deze bepaling verplicht de voor registratie vereiste gegevens volledig en 
naar waarheid aan de exploitant te verstrekken.  
Voor de gemeente heeft dit artikel geen toegevoegde waarde. In deze gemeente wordt er geen 
toeristenbelasting geheven en ook wordt er voor overnachtingen in een hotel geen nachtregister 
bijgehouden. Daarom is dit artikel ook niet opgenomen in de APV. 
 
Betrokken belangen: 
In de APV staan regels en voorschriften op het gebied van de handhaving van orde en veiligheid. Ook 
regelt de APV toezicht op horecabedrijven en de benodigde vergunningen voor het organiseren van 
een evenement. Verder geeft de APV een aantal verbodsregels; zo is het verboden afval buiten een 
daarvoor bestemde verzamelplaats achter te laten omdat dit kan leiden tot hinder, verontreiniging, 
beschadiging of onvoldoende afwatering van de weg of nadelige beïnvloeding van het milieu. 
Dat betekent dat de regels en voorschriften uit de APV gelden voor zowel de inwoners als de 
bezoekers van onze gemeente. Ingeval er sprake is van overlast kan er door de politie en/of de 
buitengewone opsporingsambtenaar worden opgetreden. Een geactualiseerde APV is dus erg 
belangrijk. 
De toezichthouders en de politie houden toezicht op voorvallen/gebeurtenissen die zich in de 
openbare ruimte afspelen. 
 
Scenario's: 
A U gaat akkoord met de wijzigingen; 



 

5/5 

B     U gaat niet akkoord met de wijzingen. 
 
Scenariokeuze/Belangenafweging: 
Aangeraden wordt om in te stemmen met scenario a. Door in te stemmen met de wijzigingen van de 
APV kan er door de gemeente en /of de politie in diverse gevallen worden opgetreden. Ook is er voor 
burgers uniformiteit en transparantie inzake gebeurtenissen die zich in de openbare ruimte zijn 
afspelen. 
Indien u kiest voor b, dan gaat u niet akkoord met de wijzigingen wat met zich meebrengt dat wij geen 
gelijke tred houden met regionale- en landelijke regelgeving. 
 
Communicatie 
Na vaststelling door de raad zal via "de Schakel" en internet, bekend worden gemaakt dat de APV is 
gewijzigd en dat deze 12 weken ter inzage ligt. Een kopie van de herziene APV wordt gestuurd naar  
het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie en naar de politie. 

 
 
Poortugaal, 17 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

              
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


