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Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 9 oktober 2018 

Onderwerp: Raadsvoorstel ten behoeve van 

het vaststellen van de APV 

Leiderdorp 2018 

 Aan de raad.  

 

 

*Z01B3B619DE* 
Beslispunten 

Onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014: 
- de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leiderdorp 2018 vast te stellen; 
en 
- aan de burgemeester de bevoegdheid op te dragen om – op te kunnen treden op grond van 

artikel 2:79 ‘Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet’. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Dit jaar is lang gewerkt aan een nieuwe APV 2018. Een belangrijke aanleiding was  de Wet aanpak 
woonoverlast, die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Die wet maakt het mogelijk dat – als u als 
raad ermee akkoord gaat  – bij extreme vormen van woonoverlast, de burgemeester de 
bevoegdheid heeft om op te treden. Het biedt de mogelijkheid om, ook wanneer een eigenaar van 
een woning voor deze extreme overlast zorgt, bestuursrechtelijk te acteren. Ook is er de 
mogelijkheid dat de burgemeester (Art. 2:79 lid 2) beleidsregels opstelt, over hoe zij invulling wil 
geven aan deze bevoegdheid. 
 
Verder is opvallend dat het onderdeel dat handelt over seksbedrijven aanzienlijk is uitgebreid, 
conform het VNG-model. Dit heeft te maken met het uitblijven van de Wet regulering prostitutie 
en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstukken II 32 211) . Hier is voor gekozen, 
vooruitlopend en anticiperend op die wet, om het nieuwe vergunningenstelsel nauw aan te laten 
sluiten bij het huidige wetsvoorstel. 
 
In deze nieuwe versie is zoals gebruikelijk het VNG-model het uitgangspunt, inclusief de 
zomeraanpassingen, waarmee de VNG in augustus nog kwam. Er zijn diverse veranderingen ten 
opzichte van de huidige APV, daterend van 2014. Ook zijn er afwijkingen van het VNG-model. Er is 
getracht de balans te vinden tussen uniformiteit door het VNG-model als uitgangspunt te nemen, 
maatwerk door lokale wensen te verwerken en regionale afstemming, door goed te communiceren 
met hulpdiensten, omgevingsdienst en Servicepunt71. 
 
 

2 Inleiding 

Zoals gezegd is één van de redenen om de APV tegen het licht te houden, aan te passen en 
opnieuw vast te stellen de Wet aanpak woonoverlast. Daarnaast heeft de VNG een nieuw model 
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van de APV gelanceerd. Het volgen van de VNG geeft, mits onze buurgemeenten dit ook doen, 
enige uniformiteit. Uniformiteit is prettig, vooral voor regionale partijen zoals de politie en 
omgevingsdienst, maar er zijn ook lokale belangen en behoeften. Het is tenslotte een plaatselijke 
verordening. Lokale invulling is zeker ook terug te vinden in voorliggende APV. Zo is er bijvoorbeeld 
een artikel opgenomen om op openbare plaatsen, waar het als hinderlijk wordt ervaren, het roken 
te beperken. Een ander voorbeeld is, dat er een artikel is opgenomen om overlast van 
hondenuitlaatservicebedrijven te kunnen beperken. We willen dus rekening houden met 
uniformiteit, de inbreng van de hulpdiensten en lokale wensen. Ook is er nog de behoefte van 
deregulering, maar bovenal is de APV bedoeld om voldoende handvatten te creëren om 
Leiderdorp zo veilig en leefbaar mogelijk te houden. De kunst van het balanceren. 
 

3 Beoogd effect 

De APV als instrument zo goed mogelijk te formuleren, om Leiderdorp zo leefbaar en veilig 
mogelijk te houden. 
 

4 Argumenten 

De argumenten in het algemeen, om de APV opnieuw te formuleren en vast te stellen, zijn 
beschreven in de Inleiding. Bij dit voorstel is verder een was/wordt-lijst gevoegd als bijlage. Hierin 
staan alle artikelen die zijn gewijzigd, ten opzichte van de vorige APV. In elke tabel is onderaan een 
regel toegevoegd, waarin wordt aangegeven waarom het artikel is gewijzigd. In grote lijnen komt 
het er op neer dat staat aangegeven dat het een wijziging betreft, gebaseerd op het VNG-model, 
een wijziging op instigatie van een hulpdienst of afdeling, of dat het gaat om een bestuurlijke 
wens. Behalve de reden van wijziging in de was/wordt lijst, staan hieronder in grote lijnen, nog 
enkele noemenswaardige veranderingen beschreven, die wellicht discussie verdienen. 
 
a.) 1:7 Termijnen  

Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State  (2 november 
2016) blijkt dat voor onbepaalde tijd verleende vergunningen zich niet altijd verdragen met het 
formele gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse vergunningen (meer aanvragers dan beschikbare 
vergunningen) kan immers het gevolg zijn dat de markt voor nieuwe aanbieders feitelijk 
ontoegankelijk wordt. Door het tweede lid op te nemen wordt duidelijk gemaakt dat 
onbepaalde tijd en schaarse vergunningen zich niet met elkaar verdragen. 

 
b.) Artikel 2:6a Beperking gebruik gemeentewapen 

Deze beperking is opgenomen omdat het sinds 1 januari 1971 niet langer op grond van 
landelijke wetgeving onrechtmatig is, om zonder toestemming van een gemeente, het 
gemeentewapen te voeren. Om ongegronde veronderstellingen te voorkomen is dit artikel 
(opnieuw) opgenomen in de conceptversie van de APV Leiderdorp 2018. In principe is ook te 
verdedigen dat (i.h.k.v. deregulering) bij misbruik of ongewenst gebruik van het 
gemeentewapen, civielrechtelijke stappen kunnen worden genomen. 
 

c.) Artikel 2:14 Winkelwagentjes is vervallen. Het probleem van rondzwervende winkelwagentjes 
speelt al jaren niet meer. Mocht het probleem zich echter weer voor gaan doen, is er geen 
grond om op te treden. 
 

d.) Artikel 2:24 en 2:25 van Afdeling 7, betreft evenementen. In de vorige APV was er sprake van 
A, B en C evenementen, evenals nu. In de vorige APV kwamen de categorieën echter niet 
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overeen met de categorieën die door de Veiligheidsregio werden gehanteerd (ook A, B, C). Dit 
is nu gelijk getrokken. Verder is er i.o.m. omgevingsdienst, brandweer, VRHM en SP71-JZ goed 
afgestemd om de APV zo te formuleren dat deze werkbaar is. Kort na vaststelling van de APV 
zal, goed aansluitend op de APV, een Evenementenbeleid Leiderdorp worden vastgesteld. 

 
e.) Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting was in de vorige versie een Exploitatievergunning 

horecabedrijven. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gemeenten is de 
begripsbepaling van het begrip ‘openbare inrichting’ in het VNG-model verduidelijkt. In de 
oude tekst was niet altijd duidelijk dat er sprake was van een openbare inrichting als daar 
snacks en hapjes ter plekke konden worden gegeten, en niet als het alleen ging om afhaal. 
De vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting is mede op aandringen van 
het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) gehandhaafd in de APV. Het biedt beter 
mogelijkheden om op te treden tegen malafide ondernemingen. Om deze reden is ook het 
vierde lid toegevoegd. Het is de basis om op grond van de Wet BIBOB een vergunning te 
weigeren of in te trekken. 
 

f.) Ook artikel 2:37 Nachtregister is om bovenstaande reden opnieuw in de APV opgenomen. 
 

g.) Op voorspraak van de politie is naast het artikel dat het vervoer van inbrekerswerktuigen 
verbiedt, ook een artikel opgenomen dat winkeldiefstal moet bemoeilijken: Artikel 2:44a 
Vervoer geprepareerde voorwerpen. 

 
h.) Artikel 2:48A maakt het mogelijk speelgoed en nepwapens te verbieden op bepaalde plaatsen. 

 
i.) Een nieuw artikel (2:48B Verbod verspreiding hinderlijke rookgassen) geeft de mogelijkheid om 

het roken op bepaalde plaatsen tegen te gaan, zoals Groningen dat ook heeft geregeld. Het 
dient ertoe de drempel te verlagen om op plaatsen – die door het college kunnen worden 
aangewezen, op verzoek van een instelling – mensen aan te spreken op hun rookgedrag. 

 
j.) Met toevoeging van lid 4 aan artikel 2:57 Loslopende honden, wordt de mogelijkheid geboden 

om plekken aan te wijzen waar niet met meer dan twee honden mag worden gewandeld. Het 
is bedoeld om overlast van hondenuitlaatservicebedrijven te kunnen beperken. 

 
k.) Om de bijenpopulatie te beschermen is ervoor gekozen het verbod op het houden van bijen 

(artikel 2:64) te schrappen. 
 

l.) Toevoeging van het artikel 2:73a  Verbod oplaten ballonnen dient een tweeledig doel: ten 
eerste geeft het oplaten van ballonnen, zeker als het om grote aantallen gaat, een behoorlijke 
milieubelasting. Het tweede punt is dat het oplaten van wensballonnen, vooral die ballonnen 
waarmee vuur wordt vervoerd door de lucht, grote risico’s op brand met zich mee brengt. 
Overal, maar vooral daar waar met riet bedekte woningen staan kan dit leiden tot 
woningbrand. 

 
m.) Carbid schieten, Artikel 2.73b is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. 

 
n.) Artikelen 2:78 en 2:79, respectievelijk Gebiedsontzeggingen en Woonoverlast, bieden de 

mogelijkheid voor gemeenten om effectiever op te treden tegen overlast en aantastingen van 
het woon- en leefklimaat te beperken. Acteren op deze artikelen betekent dat er zwaar wordt 
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ingezet. Dit kan niet zomaar. Zo kan de burgemeester pas een gedragsaanwijzing geven als een 
waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Wanneer deze gerichte aanpak 
niet werkt, kan pas een woning gesloten worden. Met de Wet aanpak woonoverlast is de 
Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit artikel is 
bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot 
oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning -  of een bij die 
woning behorend erf - gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf 
omwonenden ernstig worden gehinderd. 

 
o.) Heel hoofdstuk 3 (acht-en-een-halve pagina! van de APV) in ingeruimd voor het reguleren van 

de sexbranche. Zoals gezegd heeft dit te maken met een wet die gaat komen. Het doel is om 
het nieuwe vergunningenstelsel nauw aan te kunnen  laten sluiten bij het huidige 
wetsvoorstel. 

 
p.) Om de festiviteiten goed te regelen, ook ten aanzien van geluid en verlichting, is uitvoerig 

gesproken met de hulpdiensten, maar met name de omgevingsdienst. Bij opstelling van het 
Evenementenbeleid wordt ook met deze afdeling (afdeling 1, hoofdstuk 4) goed rekening 
gehouden. Het evenementenbeleid en hetgeen is bepaald ten aanzien van collectieve- en 
incidentele festiviteiten, moet naadloos op elkaar aansluiten. 

 
q.) Artikel 5:31B is toegevoegd aan de APV om het voor de politie iets makkelijker te maken om 

op te treden tegen mensen die al te hard varen en daarmee overlast veroorzaken op het 
water. 

 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Een kanttekening die te plaatsen is bij het vaststellen van de nieuwe APV is dat ook deze 
vergankelijk is. Nog niet duidelijk is, wanneer de nieuwe omgevingswet van kracht zal worden. Wat 
wel duidelijk is, is dat dit van invloed zal zijn op deze APV. Toch is ervoor gekozen om de 
omgevingswet niet af te wachten. 
 
 

6 Communicatie 

Na vaststelling van deze verordening door uw raad wordt de volledige tekst van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2018 worden gepubliceerd op Overheid.nl en treedt op de dag 
na publicatie in werking. 
 
 

7 Financiën 

- 
 

8 Evaluatie 

In de dagelijkse praktijk wordt de uitwerking van de diverse artikelen gemonitord, besproken  en 
geëvalueerd en zodra er aanleiding voor is zal uw raad met eventuele wijzigingsvoorstellen worden 
benaderd. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1 (concept) Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2018 
2 Was/wordt- lijst APV 2014 – APV 2018 
 


