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Memo: Wijzigingen in de APV Tynaarlo 2014

Algemeen: Conform de “100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever” zijn overal
overbodige verwijzingen binnen artikelen verwijderd. Voorbeeld: het verbod/de ontheffing/de
vergunning bedoeld in het …ste lid… is veranderd in kortweg: het verbod/de ontheffing/de
vergunning. Alleen als er verwarring zou kunnen ontstaan is de verwijzing gehandhaafd.
Gewijzigde Artikelen:
Artikel 1:1 APV Begripsbepalingen
Er wordt niet langer verwezen naar een door Gedeputeerde Staten vastgestelde bebouwde kom
(er bestaan diverse, niet altijd precies overlappende bebouwde kommen, wat wel eens
verwarring opleverde). Voor de definitie wordt nu aangehaakt bij de Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 1:3 APV Indiening aanvraag
De verlenging van de termijn voor het indienen van een aanvraag is verhoogd van acht weken naar twaalf
weken.
In de praktijk is gebleken dat in het een aantal gevallen voor een goede behandeling van een complexe
aanvraag noodzakelijk is dat deze aanvraag minimaal 12 weken van tevoren wordt gedaan. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij de aanvraag van grootschalige evenementen. Hiervoor is onder andere advies van verschillende
(hulp)diensten noodzakelijk.
Artikel 2.9 APV Straatartiest e.d.
In de APV 2010 was voor straatartiesten e.d. een verbod opgenomen op door de burgemeester aangewezen
plaatsen. Hiervoor kon dan een ontheffing verleend worden. Dit stelsel was niet zo duidelijk. Door deze regeling
te vervangen door een eenvoudig vergunningstelsel nemen de administratieve lasten voor de straatartiest e.d.
niet toe en is het voor de handhavers eenduidiger.
Artikel 2:15 APV Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
Deze bepaling is misschien niet strikt noodzakelijk omdat er ook privaatrechtelijk, en, wanneer er
sprake is van voorwerpen of beplanting op of aan de weg, op grond van de APV kan worden
opgetreden. Maar het kan wel praktisch zijn, en in noodgevallen sneller in te zetten dan het
privaatrecht. Bovendien is een geval denkbaar waarbij beplanting of voorwerp op privéterrein, op
geruime afstand van de weg, toch het uitzicht belemmert en zo hinderlijk is voor het verkeer.
Deze bepaling is daarom, na eerder te zijn geschrapt weer opgenomen.
Hoofdstuk 2 Afdeling 7 Evenementen (art. 2:24 t/m 2:26)
Deze artikelen zijn aangepast naar aanleiding van het nieuwe evenementenbeleid.
Dit evenementenbeleid zal gelijktijdig met de Apv ter besluitvorming bij de gemeenteraad voorliggen.
Zie Evenementenbeleid.
Artikel 2: 27 APV Begripsbepalingen
In plaats van de term “horecabedrijf”wordt nu de term “openbare inrichting”gebruikt. Dit voor de duidelijkheid. In
de Drank- en Horecawet wordt namelijk met “horecabedrijf “ alleen gedoeld op bedrijven waar bedrijfsmatig of
anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse, de zogenaamde “natte
horeca”. De bepalingen in de APV betreffen juist ook de bedrijven waar geen alcoholhoudende drank wordt
verstrekt, de zogenaamde “droge horeca”: tearooms, lunchrooms en dergelijke.
Artikel 2:48 APV Verboden drankgebruik

Door aanpassing in de Drank- en Horecawet van de leeftijd waarop jongeren in het openbaar alcohol mogen
drinken, ontstond een overlap met dit artikel in de APV. Het APV-artikel is om die reden aangepast.
Artikel 2:59a APV Bescherming tegen gevaarlijke honden op eigen erven.
Dit artikel is een aanvulling op artikel 2:59 op grond waarvan het college een hond een aanlijngebod of een
aanlijn- en muilkorfgebod kan opleggen.
Als het college voor een gevaarlijke hond een aanlijn of een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd op
openbaar terrein, geldt er voor de eigenaar, houder of verzorger van deze hond ook de zorgplicht dat deze niet
zonder aangelijnd of aangelijnd en gemuilkorfd te zijn van het eigen erf ontsnapt.
Hiervoor zal de eigenaar c.s. dan ook aantoonbaar maatregelen moeten nemen als hij deze hond op het erf los
laat rond lopen.
Artikel 4:2 APV Aanwijzing collectieve festiviteiten
Het college wijst een aantal dagen of dagdelen aan waarop collectieve festiviteiten plaatsvinden. (Zoals b.v.
Zuidlaardermarkt, Eelder Bloemencorso, Vriezer Jaarmarkt etc.) Op deze aangewezen dagen gelden een
aantal geluidsvoorschriften niet. Sinds jaren worden hiervoor dezelfde festiviteiten aangewezen. De aanduiding
dat dit per kalenderjaar moet worden aangewezen is geschrapt. Het aanwijsbesluit op grond van dit artikel
hoeft nu niet meer jaarlijks genomen te worden maar kan als daar aanleiding toe is gewijzigd worden.
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
In lid 3 worden ook de landelijke inzamelingen uitgezonderd van het verbod om zonder vergunning van het
college te collecteren. De gemeente krijgt jaarlijks van het Centraal Bureau Fondsenwerving een
collecterooster. Hierop staan de landelijke collectes ingeroosterd. Voor de planning en vergunningverlening van
lokale collectes wordt hier rekening meegehouden.
Artikel 5:18 Standplaatsen
De weigeringsgronden zijn uitgebreid.
Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
De ontheffing voor het toestaan van één woonboot binnen de Gemeente Tynaarlo is vervangen door de
mogelijkheid om ook voor woonschepen ligplaatsen aan te wijzen binnen de Gemeente Tynaarlo.
Een aanwijsbesluit wordt door het college vastgesteld.

