
Deregulering APV Tynaarlo 
 
 
Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven staat hoog op de agenda. Bij het 
aanpassen van de APV is deregulering van diverse vergunningstelsel uitgangspunt. Naast de 
deregulering zoals is opgenomen in de model APV van de VNG heeft ook bureau SIRA 
dereguleringsvoorstellen gedaan voor de gemeente Tynaarlo. Bureau SIRA heeft met subsidie van 
het ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een dertigtal producten gescreend op 
dereguleringsmogelijkheden. Dit is gebeurd in een samenwerkingsverband van zeven gemeenten uit 
de regio Groningen-Assen. Van deze producten zijn 16 afkomstig uit de APV. Naast deze producten 
zijn ook de andere vergunningstelsels uit de APV gescreend.  
 
De volgende vergunningen zijn uit de APV verdwenen en vervangen door algemene regels of een 
meldingsplicht. 

• Ventvergunning 
• Exploitatievergunning voor horecabedrijven 
• Terrasvergunning 
• Optochtvergunning 
• Evenementenvergunning voor kleine evenementen 
• Uitritvergunning 
• Vergunning alarminstallaties 
• Vuurwerk verkoopvergunning 
• Reclamevergunning 
• Vergunning voor voorwerpen op of aan het water 
• Vergunning voor voorwerpen op of aan de weg  
• Collectevergunning (gedeeltelijk) 

 
Onderstaand wordt puntsgewijs aangegeven op welke wijze de deregulering vorm krijgt. 
 
1 vergunning voor onbepaalde tijd (artikel 1:7) 
Met deze wijziging in de APV zijn alle vergunning die op grond van deze verordening worden 
verleend, in principe voor onbepaalde tijd tenzij de aard van de vergunning zich hiertegen verzet. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend maar dat 
een vergunning voor een groot evenement eenmalig is.   Een vergunninghouder hoeft niet meer 
jaarlijks of driejaarlijks een vergunning aan te vragen. Met deze wijziging wordt voldaan aan de 
Dienstenrichtlijn. 
 
2 uniforme weigeringsgronden (artikel 1:8) 
Met deze wijziginggronden staan de algemene weigeringsgronden voor alle vergunningstelsels in de 
APV op één plaats, in het algemene deel. Met deze wijziging wordt ook voldaan aan de 
Dienstenrichtlijn. 
 
3 Lex silencio positivo (aritkel 1:9 en 1:10) 
De positieve beschikking bij niet tijdig beslissen is enerzijds van toepassing verklaard op twee 
vergunning/ontheffingstelsels. Daarnaast is de lex silencio positivo expliciet niet van toepassing 
verklaard voor vergunning en voor seksinrichtingen, evenementen en ontheffing van het verbod tot 
recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. 
 
4 optochten (artikel 2:2) 
De vergunningplicht voor optochten vervalt. Optochten worden ondergebracht onder de noemer 
evenementen. Voor kleine evenementen vervalt de vergunningplicht en kan worden volstaan met een 
melding.  
 
5 voorwerpen op of aan de weg (artikel 2:10)  
Onder voorwerpen op of aan de weg vallen onder andere bouwsteigers, bloembakken, bankjes, 
terrassen en staande reclameborden. Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kan een 
gevaarlijke situatie opleveren. Voor het plaatsen van deze voorwerpen gold een vergunningplicht. Met 
deze wijziging van de APV is vergunningplicht afgeschaft. Dit betekent dat de vergunning voor het 
innemen van gemeentegrond en vergunning voor winkeluitstalling vervallen. Algemene regels op 



hoofdlijnen vormen voldoende waarborg voor de openbare orde en veiligheid. Voor bijvoorbeeld 
reclame kunnen nadere regels worden gesteld.  
 
6 aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg (artikel 2:11) 
Dit artikel houdt nauw verband met de taak van de gemeente als wegbeheerder. Soms is het uiteraard 
gerechtvaardigd of noodzakelijk dat er, door een particulier, aan de weg wordt gewerkt. Daarbij dient 
de gemeente dan wel vooraf haar voorwaarden te kunnen stellen. Omdat de voorwaarden waaronder 
gewerkt kan worden per situatie verschilt, kan hier niet met algemene regels worden gewerkt. Ten 
aanzien van storingen met lasgaten tot 5m2 wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor geldt een  
meldingsplicht. 
 
7 uitrit (artikel 2:12) 
Overheidsbemoeienis met de aanleg van een uitweg lijkt in veel gevallen onnodig en hinderlijk. In 
andere gevallen is echter de verkeersveiligheid in het geding. Een andere complicatie is dat aanleg 
van een uitrit in de praktijk soms ten koste gaat van een parkeerplaats. Om beide belangen te dienen 
is er gekozen voor een melding vooraf. Daarnaast kan de gemeente de aanleg van een uitrit 
verbieden indien ondermeer de verkeersveiligheid in het geding is of het openbaar groen op 
onaanvaardbare wijze wordt aangetast. 
 
8 evenementen (artikel 2:25) 
Met deze wijziging van de APV vervalt voor kleine evenementen de vergunningplicht en wordt 
vervangen door een meldingspicht.  
Afschaffen van de evenementenvergunning voor grote evenementen is niet mogelijk omdat bij deze 
evenementen de risico’s voor de openbare orde en veiligheid groot zijn. 
 
9 horeca- exploitatievergunning (artikel 2:28) 
Binnen de gemeente ontbreekt de noodzaak om gebruik te maken van dit vergunningstelsel. 
Handhaven van de openbare orde en veiligheid en controle van het aantal horecabedrijven kan ook 
via andere middelen bereikt zoals het in het bestemmingsplan opnemen van hoeveel en wat voor 
horecagelegenheden er mogen komen. 
 
10 terrasvergunning (artikel 2:28a) 
Voor het onderdeel terrassen bij een horecabedrijf vervalt de vergunningplicht en wordt deze 
vervangen door algemene regels voor het exploiteren van een terras bij een horecabedrijf. 
 
11 alarminstallaties (artikel 2:56) 
De bepalingen voor alarminstallaties stelde een vergunning verplicht voor alarminstallaties. De 
bepaling diende ter controle van de kwaliteit van installaties en het tegengaan van valse alarmeringen. 
Met deze wijziging van de APV is de vergunningplicht voor alarminstallaties afgeschaft. De installatie 
van alarminstallaties wordt vrijgelaten omdat de risico’s hiervan voor de openbare orde en veiligheid 
beperkt wordt geacht.  
 
12 verkooppunten vuurwerk (artikel 2:72) 
De bepaling voor de verkoop van vuurwerk stelde een vuurwerk verkoopvergunning verplicht. Echter 
sinds de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit zijn al de nodige eisen gesteld aan de opslag van 
vuurwerk,. Daarnaast is aantal vuurwerkverkooppunten de laatste jaren redelijk constant Gelet op de 
eisen die aan de vuurwerkopslag worden gesteld en het vrijwel constante aantal verkooppunten 
bestaat er geen aanleiding om de vuurwerk verkoopvergunning te handhaven.  
 
13 seksinrichting: vergunning voor onbepaalde tijd (artikel 3:4) 
Bij de opheffing van het bordeelverbod is de regulering van seksinrichtingen geheel aan de gemeente 
overgelaten. De vergunning ziet derhalve op alle aspecten van het seksbedrijf; van openbare orde tot 
hygiëne. De maatschappelijke risico’s van het niet reguleren zijn daarom groot. De vergunning voor 
het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf blijft dan ook behouden evenals de toevoeging 
dat voor maximaal 1 seksinrichting/escortbedrijf vergunning wordt verleend. Met de invoering van 
artikel 1:7 wordt deze vergunning voor onbepaalde tijd geldig. 
 
14 kapvergunning (artikel 4:11) 
De kapvergunning blijft vooralsnog ongewijzigd. Voorstellen voor deregulering van bepalingen omtrent 
kappen zijn in ontwikkeling. Naar verwachting zal een bomenlijst met daarop de monumentale bomen 



binnen de gemeente worden gemaakt en zal naar verwachting de kapvergunningplicht voor bomen 
die niet op bomenlijst staan komen te vervallen.  
 
15 reclamevergunning (artikel 4:15) 
Voor reclame-uitingen zoals borden en opschriften op en aan gebouwen was een vergunning vereist. 
Voor een grote meerderheid van gevelreclame is echter ook een bouwvergunning vereist, waarbij 
ondermeer wordt getoetst op welstandsaspecten. Het risico van het niet reguleren van deze situaties 
is daarom beperkt, terwijl een vergunningplicht extra administratieve lasten met zich meebrengt. In de 
APV wijziging is de vergunningplicht vervallen en vervangen door een verbod op hinderlijke of 
gevaarlijke reclames. 
 
16 collectevergunning (artikel 5:13) 
Voor het collecteren is een vergunning vereist. Echter door deze APV wijziging kan de gemeente 
instellingen aanwijzen die geen vergunning nodig hebben maar kunnen volstaan met een melding.  
Het gaat hierbij om instellingen die op het landelijke collecterooster staan. Op deze wijze wordt de 
vergunningplicht beperkt tot (lokale) instellingen die willen collecteren in de “collectevrije periode”, de 
periode dat er geen landelijke collecten worden gehouden. 
 
17 venten (artikel 5:15) 
Venten is het huis-aan-huis of aan de weg verkopen van goederen. Voor deze activiteit was een 
vergunning verplicht. Met deze wijziging van de APV is dit niet langer het geval. Om de risico’s van het 
venten te beheersen worden beperkingen gesteld aan de tijdstippen waarop gevent mag worden. 
 
18 standplaatsen; vergunning voor onbepaalde tijd (artikel 5:18) 
Standplaatsen zijn afzonderlijke kramen waar goederen zoals oliebollen, ijsjes en vis worden verkocht. 
Hiervoor is een vergunning vereist. Met het oog op een goede verdeling van de openbare ruimte wil 
de gemeente het niet aan de standplaatshouders overlaten waar de verkoopwagens komen te staan. 
De vergunning heeft tot doel de beschikbare plekken te verdelen, het uiterlijk aanzien van het straat 
beeld te beheersen en het voorkomen van overlast. Met de invoering van artikel 1:7 wordt de 
standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd geldig. 
 
19 snuffelmarkten (artikel 5:23) 
De zogenaamde snuffelmarkt onderscheidt zich van een gewone markt of standplaats doordat ze niet 
in de openlucht maar onder dak plaatsvindt. Het organiseren van een snuffelmarkt is 
vergunningplichtig. De risico’s voor de openbare orde en veiligheid van grote snuffelmarkten kunnen 
groot zijn. De lex silencio positivo kan voor deze vergunning niet worden ingesteld omdat de belangen 
van derden voor deze vergunning groot kunnen zijn. 
 
20 voorwerpen op of aan het water (artikel 5:24) 
Onder voorwerpen op of aan het water vallen ondermeer steigers. De vergunningplicht voor de 
voorwerpen op of aan het water vervalt en wordt vervangen door een meldingsplicht die voldoende 
waarborg vormt voor de openbare orde en veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 


