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Onderwerp 
Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017 

Geadviseerde beslissing 
De Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017 vast te stellen.  

Inleiding 
In het collegeprogramma 2016-2018 is opgenomen dat kritisch wordt gekeken naar de eigen regels en 
op landelijk niveau knelpunten worden aangekaart die bewonersinitiatieven in de weg staan. Met 
dezelfde kritische blik is gekeken naar de huidige APV. Uitgangspunt is dat de regels van de APV 
leesbaar en begrijpelijk moeten zijn, een duidelijk doel moeten dienen en draagvlak moeten hebben in 
de Albrandswaardse samenleving. Ook moet de APV een goede balans vormen tussen openbare 
orde en veiligheid, en gebruiksvriendelijkheid voor inwoners en bedrijven.  

Beoogd effect 
Door de vaststelling van de APV is een actuele verordening beschikbaar die aansluit bij wensen van 
de gebruikers van de APV in de breedste zin. De APV moet gebruiksvriendelijk zijn voor inwoners en 
een hanteerbaar instrument vormen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.  

Argumenten 
1.1: De Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017 wordt vastgesteld anders worden de 
beoogde effecten niet bereikt 
We hebben met de samenleving op diverse momenten gesproken over de herziening van de APV. Op 
5 april hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor organisatoren van evenementen, op 22 april 
hebben we met inwoners gesproken op de Veiligheidsdag van Buurt Bestuurt Poortugaal en op 20 juni 
hebben we met geïnteresseerde inwoners gesproken tijdens een inloopbijeenkomst. Op 1 september 
jl. hebben we ook gesproken met de politie, de VRR en de betrokken afdelingen van de eigen 
organisatie.  
Uit de participatie blijkt op hoofdlijnen het volgende. De regels van de APV zijn niet of nauwelijks 
bekend bij de inwoners. Regels om overlast door andere inwoners en overlast door objecten in de 
openbare tegen te gaan zijn nodig. Inwoners vinden het in deze gevallen belangrijk dat de overheid 
normerend kan optreden. Het schrappen van regels en vertrouwen op het probleemoplossend 
vermogen van de samenleving is voor velen een stap te ver. Onder meer om deze reden vinden 
mensen dat de APV niet teveel regels bevat.  
Ook vinden inwoners het belangrijk dat eenvoudige activiteiten mogelijk worden zonder vergunning.  

In de voorliggende APV is het voorstel om 0-activiteiten ook op de openbare weg te laten plaatsvinden 
zonder vergunning, mits dit geen belemmering veroorzaakt voor verkeer en hulpdiensten. De 
openbare weg is eigendom van de gemeente, zodat bij eventuele schade de gemeente aansprakelijk 
kan worden gesteld. Dit is een ingecalculeerd risico dat genomen wordt, om inwoners meer ruimte te 
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geven. In artikel 2:25 lid 3 a is opgenomen dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt nadere eisen te 
stellen. Als hieraan wordt voldaan is het automatisch een 0-activiteit, en zijn de veiligheidsaspecten 
voldoende geborgd.  

In totaal zijn er 24 artikelen geschrapt in de APV. Naast het schrappen of vereenvoudigen van 
artikelen zijn er ook bepalingen uitgebreid en/of toegevoegd. De belangrijkste zijn verboden 
alcoholgebruik (2:48), een verbod op carbid schieten (2:73a), woonoverlast (2:79) en overlast van fiets 
of bromfiets (5:12). Zonder deze artikelen is de gewenste handhaving op deze onderdelen niet of 
nauwelijks mogelijk.   

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin per artikel wordt aangegeven of er wijzigingen zijn 
gedaan, en zo ja welke wijzigingen.  

Kanttekeningen

Als de APV niet wordt vastgesteld betekent dit dat de huidige APV wordt gehandhaafd en de beoogde 
effecten niet worden bereikt.  

Communicatie 
De bekendmaking van de vaststelling wordt gepubliceerd in Staatscourant en in de Schakel. Ook 
worden de belangrijkste wijzigingen van de APV Allbrandswaard 2017 in De Schakel en op de website 
worden gepubliceerd.  

Bijlagen 

1285726 APV ALBRANDSWAARD 2017 
1285731 APV ALBRANDSWAARD 2010 
1285733 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING APV 
1285884 TOELICHTING APV ALBRANDSWAARD 2017 

Poortugaal, 7 november 2017 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


