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 2013 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 27-3-2013 

Onderwerp:  Wijzigingsverordening 

Algemene Plaatselijke 

Verordening 2010 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

Vaststellen Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 
 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De APV is het geëigende gemeentelijke  instrument om aan te geven welke 

geboden en verboden gelden voor het gebruik van de openbare ruimte, openbare  

inrichtingen en voor het gebruik van privé ruimten die uitstraling hebben op de 

openbare ruimte.  

In de APV 2010 zijn die uitgangspunten bezien vanuit de wens tot deregulering en 

tot verbeterde toepasbaarheid en handhaving te komen.   

( overbodige en niet te gebruiken en te handhaven artikelen zijn vervallen vanuit  

het uitgangspunt dat als een APV verbods- of  gebodsbepaling geldt, handhaving 

geboden is ) 

 

In verbinding met de door het College vastgestelde Kadernota Integraal 

Handhavingsbeleid (  oktober 2011 ) en de daarin gekozen aandachtsgebieden en 

prioritering, is een werkbaar en effectief instrumentarium voor de openbare ruimte 

tot stand gekomen. Voor burgers en bedrijven zijn de regels verduidelijkt. Voor de 

toezichthouders en handhavers is een instrumentarium ontstaan dat de essentiële 

bepalingen bevat, om overtredingen en ongewenste handelingen met een op de 

omstandigheden afgestemd strafrechtelijk en bestuursrechtelijk correctie- en 

handhavingstraject te begeleiden. Tevens is in het kader van het Politiedistrict en de  

Veiligheidsregio verduidelijkt welke taken de algemene opsporingsambtenaren ( de 
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politie ) en bijzondere opsporingsambtenaren ( de  gemeentelijke toezichthouders 

en handhavers ) in het openbare gebied en het publieke domein hebben.    

 

De  aangewezen gemeentelijke toezichthouders spreken overtreders aan en 

proberen eigenaren van de objecten waarmee de overtreding wordt begaan te 

achterhalen. Afhankelijk van de mate van de verstoring van de openbare orde wordt 

een termijn gegeven om het object waarmee de overtreding wordt begaan te 

verwijderen. Als geen eigenaar of rechthebbende is te achterhalen en in de gevallen 

waarin spoedshalve optreden geboden is, wordt tot spoedige verwijdering uit het  

openbaar gebied overgegaan. Ook zijn de  Boa’s bevoegd een bestuurlijke  

strafbeschikking, een bekeuring, te geven voor  overtreding  van APV bepalingen.   

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zie onder 1.a In het kort  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 -Zie onder 3. Argumenten 

          - Regelgevingsbeleid en methodiek wijzigingsverordening 

In de publicatie “100 ideeën voor de gemeentelijke regelgeving” heeft de VNG aangeraden 

een wijzigingsverordening anders op te zetten. Een klassieke wijzigingsverordening is vaak 

moeilijk te lezen en te begrijpen. Via de opzet van twee kolommen waarin de bestaande 

tekst en de nieuwe tekst naast elkaar staan, is goed te lezen en te begrijpen wat de inhoud 

en de bedoeling van de wijziging is.  

Na het vaststellen van de wijzigingen wordt de geconsolideerde verordening, dus de 

volledige tekst met daarin aangebracht de wijzigingen, vastgesteld.  De integrale versie 

van de vastgestelde en bekendgemaakte regelgeving wordt  gepubliceerd in de 

CVDR/Overheid.nl .   

De VNG heeft de aangesloten gemeenten geattendeerd op de wijzigingen in de  

regelgeving en de ervaringen met de gedereguleerde APV. De keuze voor de uit  te  

voeren aanpassingen is aan de gemeente. Zij kan zorgdragen voor aanpassingen die  

aansluiten bij de plaatselijke ervaringen en het lokale APV toezicht en handhavingskader.    

       In het  kader van de nieuwe Drank- en Horecawet  heeft  de  VNG midden maart  2013      

       herziene modelbepalingen gepresenteerd die als nieuw hoofdstuk 8 in de  APV kunnen     

       worden opgenomen.  De beleidsontwikkeling alcoholmatiging, paracommercialisme  en     

       de regeling van toezicht en handhaving die bij de burgemeester berust is in overleg met   
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       de omliggende gemeenten in voorbereiding. Na de zomer worden de voorstellen voor  het  

       nieuwe hoofdstuk 8 van de  APV gepresenteerd.    

 

2 Beoogd effect 

       Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de APV voorschriften en  

       bepalingen is het van belang dat zij consequent en effectief kunnen worden gehanteerd.  

       Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en aanpassingen nodig.   

 

3 Argumenten 

Het toezicht op de gang van zaken in het openbaar gebied is in hoofdzaak een 

gemeentelijke aangelegenheid die aan de gemeentelijke boa’s is toegekend. Tevens is de 

handhaving van de APV regels zoveel mogelijk als bestuursrechtelijke handhaving 

opgevat.  

Strafrechtelijke vervolging wegens overtreding van een APV bepaling kan door de Boa’s 

worden gedaan aan de hand van het zogenoemde Feitenboekje ( Domein I Openbare  

Ruimte en Domein II  Milieu en Welzijn, d.m.v. bekeuring, transactie en onmiddellijk 

betalen. Circulaire buitengewoon opsporingsambtenaar Min. van Justitie  )  

 

 Zowel voor de burger als voor de handhavende overheid moeten de te gebruiken APV 

bepalingen rechtsgeldig en rechtmatig zijn. Tevens moeten de procedures voor toepassen 

van bestuursdwang consequent worden toegepast door vooraankondiging, gelegenheid tot 

zienswijze indienen, rechtzetten of verwijderen,  uiteindelijk handhaven op kosten van de 

overtreder, gelegenheid voor bezwaar en beroep belanghebbenden )  

De Kadernota Handhaving van oktober 2011 heeft hier nader richting aan gegeven voor 

het feitelijke toezicht en de uitvoering van handhavingsmaatregelen.  

 

Om  goed te kunnen reageren op mogelijke overlast in de  woon- en leefomgeving die door 

een of meer  personen wordt veroorzaakt, wordt voorgesteld om de  burgemeester de 

bevoegdheid te geven, in een individuele situatie een tijdelijk en beperkt gebiedsverbod op 

te leggen.  (  art. 2:46 Gebiedsontzegging )  

 

Waar zowel vanuit de positie van de belanghebbende burger als vanuit de 

toezichthoudende en handhavende gemeente minder goede werking van APV regels is 

geconstateerd, zijn voorstellen geformuleerd voor aanpassing van APV bepalingen.  

Die voorstellen betreffen :  
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- belanghebbenden en uitrit/uitwegen ( art. 2:12 ), veranderen melding in vergunning 

voorschrift,   

-  preventie winkeldiefstal ( art. 2:44 ), uitbreiden verbod vervoer inbrekerswerktuigen met 

een geprepareerde tassenverbod 

-  verbod drugsgebruik op straat  ( art. 2:74 ), toevoegen aan bestaand verbod 

drugshandel op straat 

 

Tevens worden aanpassingen voorgesteld op grond van nieuwe regelgeving ( Algemene 

wet bestuursrecht – Awb , van rechtswege vergunning verlening bij termijn overschrijding) , 

de instelling van landen en bijzondere gemeenten in het Caraibisch deel van het Koninkrijk 

en een rechterlijke uitspraak over het formuleren van een verbods/strafbepaling in een 

door de raad vast te stellen verordening betreffende het stallen en verwijderen van fietsen 

in het openbare gebied.   

Door de uitbreiding van de Awb met de ingebrekestelling en dwangsom bij niet tijdig  

beslissen, de invoering van de van rechtswege vergunningverlening bij beslistermijn 

overschrijding ( lex silencio positivo ), is het nodig het moment van in behandeling nemen 

van de aanvraag APV vergunning/ontheffing,  in het formeel administratieve kader voor  

aanvragen en behandeling van een beschikking  van de Awb te plaatsen. Dat geeft zowel 

de aanvrager als de behandelaar van de aanvraag duidelijke regels over behandelings-  

en afdoeningstermijnen. Daartoe is het nodig voor de omgevingsgevoelige APV 

vergunning-/ontheffing-aanvragen een langere indieningstermijn voor te schrijven ( van 

minimaal 3 wkn naar 8 wkn ) , en de van rechtswege vergunningverlening uit te zonderen 

voor o.a. grote ( publieks)evenementen, horeca-, sexinrichting- en speelhal-

exploitatievergunning. De Awb staat dat toe in paragraaf 4.1.3.3 .   

 

De intrekking van de Provinciale Landschapsverordening leidt tot aanpassen van de 

artikelen die naar die verordening verwijzen.  Art. 4:15  wordt  uitgebreid zodat ook reclame 

uitingen in het buitengebied onder de APV bepaling over het aanbrengen van reclame 

uitingen op gebouwen, huizen en open terreinen en landerijen  ( onroerende zaken) vallen. 

Artikel 4:15,  maakt  effectief  optreden tegen plotseling aangebrachte reclame uitingen 

goed mogelijk.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       Het verlengen van de aanvraagtermijn en het uitsluiten van de vergunningverlening   

       van rechtswege bij termijnoverschrijding geeft zowel aan de aanvrager als aan de   

       behandelaar van de aanvraag duidelijkheid over de termijnen waarbinnen de aanvraag   

       moet  worden afgewikkeld.  

In de afgelopen jaren is de toezicht- en handhavingsprocedure volledig onder de regels 

van de  Awb uitgevoerd. Zowel het preventieve optreden door toezicht te houden en 

aanwijzingen te geven,  als het repressieve toezicht d.m.v. toepassen bestuursdwang 

worden uitgevoerd binnen de regels die de Awb daarvoor geeft. Belanghebbenden zijn in 

alle stadia van toezicht en handhaving in de gelegenheid opmerkingen of bezwaren in te 

dienen.   

Bij een aantal handhavingsmaatregelen waartegen bezwaar is ingediend heeft de 

Commissie voor de Bezwaar- en beroepschriften aangegeven dat de handelwijze  Awb 

conform is en de belanghebbenden volgens de voorschriften van de Awb over hun 

rechtspositie zijn geïnformeerd.  

Termijnoverschrijding bij behandeling van APV aanvragen of  APV handhavingstrajecten 

heeft zich in die periode niet voorgedaan. Ook zijn er geen dwangsommen verbeurd.   

De toekenning aan de burgemeester om een gebiedsverbod op te leggen, of  en verbod  

tot  drugsgebruik in aan te  wijzen delen van de  gemeente  op leggen, leiden niet tot extra  

toezicht en handhavingactiviteiten voor  de  gemeentelijke Boa’s. De uitvoering van deze  

openbare orde burgemeesters bevoegdheden wordt gedaan door de Politie en het  

Openbaar Ministerie.  

 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

De regelgeving voor gebruik van en verblijf in openbare ruimten en openbare inrichtingen 

is in een doorgaand stadium van evaluatie en afstemming op een intensiverend gebruik 
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van de openbare ruimte en openbare inrichtingen. De keten van regelgeving, uitvoering, 

toezicht, handhaving en vervolging maakt het mogelijk zeer gevarieerd gebruik van de 

openbare ruimte, binnen de gemeente en in samenwerking met het Politiedistrict en de  

Veiligheidsregio in goede banen te leiden. De positie van belanghebbende burgers en van 

ondernemers  worden bij het gebruik van de APV bepalingen gewogen met de in artikel 1:8 

van APV opgenomen belangen van de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Ook is door de grote ruimtelijke  en 

maatschappelijke samenhang van de gemeenten tussen de  A4 en A44 en rondom Leiden 

gelegen, vanuit de Politie en het OM behoefte aan afstemming van APV bepalingen tussen 

de betreffende gemeenten. Wat in de ene gemeente wordt voorkomen of aangepakt kan in 

de aangrenzende opduiken of onder water gaan. Effectief optreden  om overlast in de 

woon- en leefomgeving te beperken of te stoppen is minder goed mogelijk als de 

gemeente geen voorzieningen heeft  getroffen in de  APV.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2010, RBS  052013 
              
              Bijlage I Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening   
                          Leiderdorp 2013        


