
 

Raadsvergadering d.d. 2 februari 2010 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 januari 2010 
 
Onderwerp:          Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Tynaarlo 2010 
Portefeuillehouder:   Dhr. F.A. van Zuilen  
Behandelend ambtenaar: Mw. W.E. Scholte 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 623 
E-Mail adres:   w.e.scholte@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:             
A. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2010 vaststellen en 
B. de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 vaststellen 
Bijlagen:     
-   Verordeningen (bijgevoegd) 
-   Deregulering APV (bijgevoegd) 
-   Toelichting (ter inzage)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het Rijksbeleid is gericht op reductie van de administratieve lasten. Dit betekent dat gestreefd wordt naar 
het verminderen van de hoeveelheid tijd en geld die nodig is voor het aanvragen van vergunningen en 
dergelijke door burgers en bedrijven. Minder aanvragen betekent ook dat de gemeente minder tijd kwijt is 
aan de behandeling van aanvragen.  
 
Deregulering is ook één van de speerpunten in het collegeprogramma:” In het kader van het thema 
Andere Overheid en Bestuurlijke Vernieuwing wordt hard gewerkt aan zaken als Burgerparticipatie, 
Dienstverlening en Deregulering. Ook in het kader van deregulering en rechtmatigheid zullen wij zelf al 
onze regelingen onderzoeken en zo nodig vereenvoudigen of afschaffen”. 
 
In het kader van deregulering is voor zeven gemeenten in de Regio Groningen- Assen een 
maatregelenplan in het kader van het project deregulering afgerond en het dereguleringsadvies 
gemeente Tynaarlo opgesteld door SIRA consulting. Het project had ten doel de administratieve 
lastendruk voor burgers en bedrijven te verminderen en leidt tot een grotere klantvriendelijkheid en betere 
dienstverlening. De dereguleringsadviezen op het terrein van APV zijn meegenomen in de nieuwe APV 
 
Vermindering van regeldruk heeft ertoe geleid dat in de voorliggende APV 12 vergunningen (gedeeltelijk) 
zijn vervallen. Dit heeft enerzijds geleid tot het opnemen van algemene regels in de APV of het doen van 
een melding voor activiteiten waarvoor de vergunningplicht is vervallen.  
Deze APV bestaat uit twee onderdelen. Als eerste, de gewijzigde APV gebaseerd op de deregulering en 
als tweede, de toekomstige inwerkingtreding van de WABO naar verwachting op 1 juli 2007. 
 
 
 
 
 
 



 

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) 

 
Daarnaast worden vergunningen, zoals de standplaatsvergunning verleend voor onbepaalde tijd. Ook dit 
leidt tot vermindering van administratieve lasten voor bedrijven.  
 
In de APV Tynaarlo 2010 zijn daarnaast de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de Europese 
Dienstenrichtlijn en nieuwe regelgeving verwerkt. 
 
Tot slot hebben maatschappelijke ontwikkelingen geleid tot het opnemen van een mogelijkheid van het 
aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden en het houden van cameratoezicht op openbare plaatsen.  

Vervolgprocedure 

Bekendmaking zal plaatsvinden op de voor burgers gebruikelijke wijze.(website en gemeentepagina) 

Financiële consequenties 

n. v. t.. 

Gevraagd besluit 

A. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2010 vaststellen en 
B. de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 vaststellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


