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Zaaknummer: 2014/92733 
Referentie:      2014/92738 

Raadsvergadering d.d.  13 januari 2015  agendapunt 10        
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries 18 november 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. drs. M.J.F.J. Thijsen 
Behandelend ambtenaar: mevr. B. Slofstra 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 620  
E-mail adres:                b.slofstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 (ter inzage) 
-   Memo wijzigingen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015  
 
Gevraagd besluit 
De Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het actualiseren van de huidige Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Wijziging van het Evenementenbeleid noodzaakt tot het wijzigen van de APV. Voorts is op grond van 
wijzigingen van landelijke regelgeving en aanpassingen van de model APV van de VNG is een actualisering 
gewenst. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 2 februari 2010 is de laatste volledige herziening van de APV door de gemeenteraad vastgesteld. In deze 
APV 2010 is een aantal vergunningstelsels gedereguleerd. Deze deregulering blijkt niet of nauwelijks tot 
problemen geleid te hebben.  
 
Daarna is een drietal wijzigingen van de APV vastgesteld nl: 
 
- Aanpassing van de APV aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).  
- Invoering van Hoofdstuk 2 afdeling 8A betreffende paracommerciële bedrijven naar aanleiding van een      

wijziging van de Drank- en Horecawet.  
- Wijziging van Hoofdstuk 4 afdeling 3 van de APV “ Het bewaren van houtopstanden” (kapverordening).  
Deze wijzigingen zijn nu geïntegreerd in de APV 2015. 
 
Het nieuwe Evenementenbeleid van de gemeente is aanleiding om de bepalingen in Hoofdstuk 2 afdeling 7 aan 
te passen. De toelichting bij deze wijzigingen is te vinden in dit Evenementenbeleid. 
 
Daarnaast is een aantal technische verbeteringen, correcties en actualiseringen doorgevoerd en is een aantal 
artikelen op ondergeschikte punten inhoudelijk aangepast of aangevuld.  
 
In de bijgevoegde bijlage is een overzicht van alle wijzigingen te vinden. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
Op het  Evenementenbeleid met bijbehorende APV artikelen is een inspraakprocedure van toepassing geweest. 
Hiervoor wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel.  
De vaststelling van de APV door de gemeenteraad wordt gepubliceerd en is vervolgens te raadplegen via de 
gemeentesite en Overheid.nl 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
 
 
P. Adema, 
 
 
 

 
 
 
 
burgemeester 
 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

           
  
 


