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Onderwerp
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen
Voorstel
Wij stellen u voor om:
1. in te stemmen met het besluit om het op- en loslaten van ballonnen te verbieden.
2. in te stemmen met het besluit om venten en collecteren in het centrum te
verbieden.
3. de gewijzigde APV vast te stellen en deze in werking laten treden op 1 januari
2019.
Aanleiding
Op 28 mei 2018 is een motie door de gemeenteraad aangenomen met betrekking tot
het invoeren van een verbodsbepaling voor het georganiseerd op- en loslaten van
een (wens)ballonnen.
2. De Heerenveense Ondernemersvereniging en de centrummanager hebben klachten
ingediend over de fondsenwervers (werven donateurs goede doelen) en verkopers in
het winkelcentrum van Heerenveen. Het gaat om het gebied gelegen tussen K R
Poststraat, van Dekemalaan, Koornbeursweg en van Kleffenslaan te Heerenveen.
Het winkelend publiek heeft bij de centrummanager en bij ondernemers aangegeven
dat zij de fondsenwervers en verkopers vervelend vinden en daardoor de gebieden
mijden waar deze staan. Het winkelend publiek mijdt daardoor ook de winkels in die
gebieden.
Overwegingen
1. Om tegemoet te komen aan de motie van 28 mei 2018 is bijgaand voorstel
gemaakt. Hiermee wordt het verboden ballonnen op en los te laten. Bemande
luchtballonnen vallen hier niet onder.
De belangrijkste overwegingen in de motie hebben betrekking op het voorkomen
van verdere milieuvervuiling van de aarde. Daarom is het artikel in Hoofdstuk 4
van de APV geplaatst.
2. De overlast ontstaat doordat er geen regelgeving is, waardoor veel
fondsenwervers en verkopers tegelijkertijd op diverse locaties aanwezig zijn. Het
werven van donateurs is voor de goede doelen een belangrijke inkomstenbron.
Door te regelen in de APV dat hiervoor een standplaats nodig is, wordt hiervoor
alsnog gelegenheid geboden. Huis-aan-huis collecteren valt niet onder de
voorgestelde regelgeving. De regel geldt ook voor kranten- en
tijdschriftenverkopers.

Hoewel hierbij artikel 7 van de Grondwet geldt (vrijheid van meningsuiting), is het
niet zo dat de lokale overheid niets mag regelen. Jurisprudentie hierover heeft
bepaald dat de (lokale) overheid wel mag regelen wáár en wànneer (tijd en
plaats) de gedrukte en geschreven stukken worden verspreid, los van de inhoud
van gedrukte en geschreven stukken. Voor het centrum van Heerenveen gaan we
dit reguleren, wederom door te wijzen op de mogelijkheid om een standplaats te
reserveren via het reeds bestaande digitale boekingssysteem op de website van
gemeente Heerenveen.
Voor het reserveren van standplaatsen kan gebruik worden gemaakt van het
huidige digitale reserveringssysteem via de website van gemeente Heerenveen.
Effecten
-

door het verbieden van op- en loslaten van ballonnen wordt een verdere
milieuvervuiling voorkomen.
Overlast voor het winkelend publiek en de Heerenveense ondernemers wordt
beperkt.
fondsenwervers en verkopers moeten verplicht een standplaats reserveren in het
centrum van Heerenveen.

Beleid en regelgeving
-APV
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
Er zijn geen financiële risico’s.
Vervolgaanpak
Het beleid wordt aan de nieuwe regelgeving aangepast en geactualiseerd.
Communicatie
De vastgestelde APV wordt bekendgemaakt via GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties), via decentrale regelgeving op overheid.nl en in Crackstate Nijs.
Relevante informatie
Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan
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Registratie
GF18.20078

Onderwerp
Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen (APV)
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november
2018;
gelet op, artikel 147 en 149 Gemeentewet;
overwegende dat, op 28 mei 2018 een motie door de gemeenteraad is aangenomen met
betrekking tot een verbod op het op- en loslaten van ballonnen en dat er daarnaast
aanleiding is om de APV te wijzigen op de punten zoals die zijn verwoord in voornoemd
raadsvoorstel;

Besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen
(hierna APV), waarin de artikelen 4:9a (hoofdstuk 4, afdeling 2 Bodem-, weg- en
milieuverontreiniging), 5:13 (hoofdstuk 5, afdeling 2 Collecteren) en 5:15 (hoofdstuk 5,
afdeling 3 Venten) worden opgenomen;
2. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen in werking te laten
treden op 1 januari 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan
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