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Afdeling:   Gemeentewinkel Vergunningen 

en Handhaving 

 Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  aanpassing APV  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Ontwerp wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2013 vaststellen 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De APV is vanouds het geëigende instrument om aan te geven welke geboden en 

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

privé ruimten die uitstraling hebben op de openbare ruimte.  

De onderhavige wijziging van de APV komt enerzijds voort uit de aanpassing van de 

evenementenparagraaf in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2014, 

en anderzijds uit de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening 

van de APV. 

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 .   
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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.    

 

2 Beoogd effect 

Voor een juist gebruik van het openbaar gebied, 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 evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid 

tussen evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen 

meldingplichtig waren) bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit 

legesoogpunt. In de huidige tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) 

evenementen – hoe groot of klein ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken 

dat voor een aantal ( kleinere ) evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  

vergunningverlening werd overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een 

evenementenvergunning voor lokale, niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren 

wat betreft het aspect niet commercieel of non profit. 

 

Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 

onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, 

met elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling 

zich beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning 

aanvraag kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de 

Legesverordening 2015, met Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de 

vrijstellingsbepaling doen en voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de 

gewijzigde evenementen indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
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Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu 

onder de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar 

er kan met een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een 

beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel 

vergunningplichtig zijn gelet op de duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare 

weg. Voor B-evenementen geldt in beginsel een maximale geluidsproductie tot 60 dBA. 

Een C-evenement is een evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat in 

de gemeente met mogelijk regionale gevolgen voor het verkeer en de 

hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in de gemeente 

Leiderdorp niet zo vaak voor. 

Het is denkbaar dat voor sommige evenementen die qua duur, aantal bezoekers en locatie 

als B-evenement moeten worden beschouwd, een hogere geluidsproductie gewenst is. 

Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-evenement moeten worden 

aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing verlenen van de 

maximale geluidsproductie. 

 

Ingevolge het huidige artikel 2:48, is het verboden voor eenieder om op een openbare 

plaats alcoholhoudende drank te gebruiken. Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet 

per 1 januari 2014 is het echter voor jongeren onder de achttien sowieso verboden om 

alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een ‘dubbel’ verbod ontstaat, 

waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, dient de huidige 

bepaling zo te worden gewijzigd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen 

boven de achttien. 

 

Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke 

kring) een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de 

inzamelende organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en 

in dat kader aan strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie 

vervolgens een gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de 

aanvraag slechts aan het advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite 

overbodig en daarom is besloten de collectevergunning voor CBF-geregistreerde 

organisaties te laten vervallen. Om zicht te blijven houden op de inzamelingen binnen de 

gemeente, dienen de betreffende organisaties wel een melding te doen. 
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Voor het plaatsen een mobiele kraan op gemeentegrond was in alle gevallen een 

omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunningprocedure is, in gevallen waarbij 

voor de plaatsing van de kraan geen weg wordt afgesloten en dus weinig invloed op de 

omgeving heeft, veel te uitgebreid en te langdurig om een plaatsing te vergunnen. Indien 

met het plaatsen van de kraan geen wegen worden afgesloten kan men voortaan volstaan 

met een melding. Door het melden van de activiteit kan de plaatsing van de kraan worden 

getoetst op (verkeers-)veiligheid. Indien er een weg wordt afgesloten dient men nog steeds 

een omgevingsvergunning aan te vragen aangezien de toetsing hiervan meer tijd in beslag 

neemt en de plaatsing van de kraan grote invloed heeft op de leefomgeving. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       nvt 

 
5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie  
De VNG attendeert gemeenten 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. Voorts kunnen 

ontwikkelingen in de jurisprudentie en de eigen ervaring aanleiding geven tot het 

aanpassen van de APV. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 

 
 
Bijlagen:  

 Ontwerp wijzigingsverordening APV 2013, RBS  

 Bijlage I Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 
2014  

 Model APV verordening  VNG 2013 
 


