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2. Was- wordt tabel
3. Samen goed geregeld (vs 2021) 

Onderwerp
Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021

Gevraagd besluit
 De Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021 vaststellen

Wat willen wij hiermee bereiken?
Actualiseren Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo (APV)
Op 16 juni 2020 is de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2020 vastgesteld. Op 
grond van lokale ontwikkelingen, wetswijzigingen, jurisprudentie en wijzigingen van de VNG- 
Modelverordening is het wenselijk de APV te actualiseren. De wijzigingen die voor een groot deel 
redactioneel zijn, zijn opgenomen in de als bijlage bijgevoegde was- wordt tabel.
Naast de redactionele wijzigingen betreft het ondermeer: 

A. Wijzigingen in het kader van veiligheid en handhaving  .
Het betreft hier deels lokale keuzes en deels wijzigingen op basis van VNG adviezen
1.Carbidschieten
Ter verduidelijking is opgenomen dat de in acht te nemen afstand tot dierenverblijven geldt voor 
dierenverblijven die gelden als inrichtingen op grond van de Wet Milieubeheer. De indieningstermijn 
wordt flexibeler door deze jaarlijks vast te stellen.
2.Outlaw motorgangs
De aanpak van Outlaw motorgangs (OMG’s) heeft landelijke prioriteit. Een gemeente kan ook 
bestuurlijke maatregelen nemen zoals het opnemen van een artikel in de APV inhoudende het 
dragen van zogenaamde colours door leden van een OMG die bij rechterlijke uitspraak verboden 
is. ( Dit geldt dan gedurende de periode tussen uitspraak van de rechter en het  onherroepelijk 
worden.) Vanuit een oogpunt van openbare orde kan het om bestuurlijke redenen wenselijk zijn om 
niet te wachten met het weren van zichtbare aanwezigheid van verboden of ontbonden organisaties 
uit de publieke ruime tot een onherroepelijk vonnis voorhanden is. 
3.Messen en steekwapens
In de Wet Wapens en Munitie zijn al alle voorwerpen verboden waarvan, gelet op de aard en 
omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd 
om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen. Daar vallen ook schroevendraaiers en 
keukenmessen onder. Diverse gemeenten hebben aanvullend in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) bepalingen opgenomen over wapens en messen.
Er is behoefte aan het stellen van een duidelijke norm dat in de gemeenten het gebruik van 
‘gewone’ voorwerpen als wapens niet getolereerd wordt. Zo ontstaat de mogelijkheid om nu ook 



bestuursrechtelijk te handhaven en niet alleen strafrechtelijk. Dit geeft meer slagkracht om het 
problematische bezit van messen en andere voorwerpen die als wapens worden gebruikt, aan te 
pakken.
4.Lachgas 
In de raadsvergadering van 16 juni 2020 is bij amendement hiervoor opgenomen artikel 2:47 eerste 
lid sub c. Niet duidelijk was of dit artikel (strafrechtelijk) gehandhaafd kon worden wegens 
bewijsproblemen.
Op dit moment blijkt volgens de VNG alleen het bestaande artikel over openlijk drugsgebruik 
(artikel 2:74a)  goede mogelijkheden te bieden om op lachgasgebruik te handhaven. Lachgas wordt 
hierbij aangemerkt als ‘daarop gelijkende waar’. Er is door het OM een hierop betrekking hebbende 
feitcode vastgesteld die sinds 1 juli 2021 gebruikt kan worden. Gemeenten kunnen daarom sinds 1 
juli jl. een bestuurlijke strafbeschikking uitvaardigen bij overtreding van deze bepaling.
Op termijn zal het CVOM ook een feitcode toekennen aan een specifiek lachgasartikel dat nu ook 
opgenomen is in de APV (artikel 2.48a ) en op termijn dan ook handhaafbaar is. Dit artikel is 
vergelijkbaar met het artikellid dat eerder bij amendement was opgenomen. Voor de eenduidigheid 
in de regio is het modelartikel overgenomen. 
5.Springen van bruggen 
Er komen bij de gemeente regelmatig meldingen binnen van hinderlijk en/of gevaarlijk gedrag op of 
rondom bruggen. Op basis van art.2:47 APV kan tegen vormen van onnodige hinder of overlast  op 
openbare plaatsen worden opgetreden. Hieronder vallen ook bruggen. Het is echter duidelijker dit 
ook in expliciet in de omschrijving op te nemen. 

B.Technische wijzigingen 
Dit zijn de (redactionele) wijzigingen op grond van 

1. De zomeraanpassing 2020 Ledenbrief VNG
2. Redactionele technische wijzigingen 2021 VNG
3. Invoering Alcoholwet (als opvolger van de Drank- en Horecawet) 
4. Wijziging model-APV over woonoverlast

en overige redactionele verbeteringen

In de eerste helft van 2022 zal de APV aangepast moeten worden aan de nieuwe Omgevingswet 
die zoals het zich nu laat aanzien in werking zal treden op 1 juli 2022.

Regionaal wordt overleg gevoerd over de wijziging van het hoofdstuk over Prostitutie. Naar 
verwachting zal in de eerste helft van 2022 een actualisering van dit hoofdstuk voorgesteld kunnen 
worden.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In het kader van de reguliere noodzakelijke actualisering van de gemeentelijke regelgeving wordt 
de APV regelmatig gescreend. Er is ook nu weer aanleiding voor diverse aanpassingen. 

 



Wat ging er aan vooraf
De Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2020 is vastgesteld op 16 juni 2020 
hierbij is ook een publieksversie gemaakt. 

Relevante Ledenbrieven VNG : 
18 juni 2021 Redactioneel technische wijziging model APV
4 mei 2021 Alcoholwet en aanpassing APV  
15 oktober 2020 Wijziging Model-APV (Outlaw Motorcycle Ggngs) 
14 juli 2020 Zomerwijzigingen APV (Lbr 2020/053) 

Hoe informeren we de inwoners?
De APV zal conform de hiervoor geldende regels gepubliceerd worden via het digitale 
gemeenteblad. Dit is voor een ieder te raadplegen via www.officiëlebekendmakingen.nl (Ook te 
vinden via www. Overheid.nl)  Verder zal ook via de website aandacht besteed worden aan de 
gewijzigde APV en zal het handboekje (vs 2021)  beschikbaar zijn voor inwoners en door BOA’s 
worden uitgedeeld als er vragen zijn.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na inwerkingtreding van de verordening zullen aanvragen conform de nieuwe regelgeving worden 
getoetst en zal de gemeente zo nodig handhavend optreden op basis van de nieuwe  regelgeving.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris 

http://www.xn--officilebekendmakingen-r9b.nl/


Raadsbesluit nr. 10

Betreft: Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021

Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen:            Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2021

Overweging:   Het is noodzakelijk dat de regelgeving van de gemeente actueel gehouden wordt.

Gelet op :  artikel 149 en artikel 151d Gemeentewet

B E S L U I T:

vast te stellen

de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021

Vries, 2 november 2021

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. . Puite plv. griffier


