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1. Advies
1. Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2019
2. Inleiding
De geldende Algemene Plaatselijke Verordening is vastgesteld op 14 juli 2015, en
gewijzigd bij de Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Overbetuwe 21015 (eerste wijziging) op 4 december 2017.
Dit voorstel betreft een vooral (wets)technische aanpassing van de APV.
De door de VNG voorgestelde wijzigingen van de modelverordening zijn voor zover nodig
verwerkt. Een aantal artikelen is gewijzigd vanwege de ontwikkelingen in de rechtspraak
en wetswijzigingen, maar het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of
wetstechnisch van aard. Daarnaast zijn enkele kleine aanpassingen opgenomen gezien
de behoefte vanuit de uitvoeringspraktijk.
In de 2e helft van dit jaar wordt gekeken naar verdergaande aanpassing van de APV met
gewenste inhoudelijke wijzigingen vanuit de uitvoeringspraktijk en beleid.
3. Doel en beoogd effect
Doel is een herziening van de APV in het kader van het periodieke onderhoud van de
APV. Het resultaat is een actuele APV.
4. Argumenten
1.1 De regelgeving is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie, wijzigingen in weten regelgeving en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk.
De APV 2019 betreft actualisatie van de regelgeving en enkele kleine inhoudelijke
aanpassingen in het kader van periodiek onderhoud van de APV.
In bijgevoegde Was-wordt lijst zijn de wijzigingen ten opzichte van de geldende APV
opgenomen, met een korte toelichting. Kleine tekstuele aanpassingen zijn daarin niet
opgenomen.
Algemene tekstuele wijzigingen:
 Het opschrift ‘Begripsomschrijving(en)’ is telkens vervangen door: Definitie(s).
 Een aantal definities is overgeheveld naar artikel 1:1 (bromfiets, motorvoertuig,
parkeren, voertuig). Deze definities waren opgenomen in artikel 5:1 resp. artikel
5:31a.
 Enkele opschriften van artikelen zijn ingekort en afkortingen zijn daarin
geschrapt.
 Waar in artikelen bijvoorbeeld stond: “Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing …” is de tekst vervangen door: “Het verbod is niet van toepassing op
…” als het eerste lid het enige verbod van het artikel bevatte.
1

*19RV000018*

Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende:
Artikel 2:25 Vergunning evenement
 De burgemeester kan vrijstelling verlenen van de vergunningplicht voor bepaalde
evenementen en daarbij nadere regels stellen (tweede lid). Hierbij kan worden
gedacht aan kleine evenementen zoals een straatfeest of buurtbarbecue.
 In het nieuwe vierde lid is geregeld dat voor een vechtsportevenement altijd een
vergunning nodig is.
 Als de organisator of aanvrager vergunning voor een vechtsportevenement van
slecht levensgedrag is kan -naast de algemene weigeringsgronden uit artikel 1:8de vergunning geweigerd worden (nieuw vijfde lid).
 De vergunning kan geweigerd worden als bijvoorbeeld bij een risicovol
evenement de aanvraag minder dan twaalf weken voor de datum van het
evenement wordt ingediend (nieuw zesde lid).
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
De bevoegdheid tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod is in plaats van aan
het college nu aan de burgemeester toebedeeld, omdat de burgemeester als beslisser
meer voor de hand ligt. Dit ook gezien de bevoegdheden van de burgemeester op grond
van artikel 172 van de Gemeentewet tot maatregelen ter handhaving van de openbare
orde.
Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
Het aanlijn- en muilkorfgebod in artikel 2:59 is niet in alle gevallen voldoende om
bijtincidenten te voorkomen, met name op privéterrein.
In dit nieuwe artikel 2:59a is dan ook bepaald dat het de eigenaar of houder van een
gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein te laten loslopen.
Artikel 6:1 Sanctiebepaling
In een nieuw tweede lid is de bevoegdheid neergelegd een bestuurlijke boete op te
leggen ter handhaving van de regels gesteld krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet
veiligheidsregio’s. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete was
opgenomen in artikel 8 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Overbetuwe
2012. Met het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen wordt in
het onderwerp van de in de Brandbeveiligingsverordening neergelegde regels voorzien.
Doordat de Brandbeveiligingsverordening 2012 door dit Besluit is vervallen, is de
bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen opgenomen in de APV.
Verder verwijzen wij u naar de Was-wordt lijst.
5. Kanttekeningen en risico’s
1.1 Grote inhoudelijke wijzigingen zijn nu niet meegenomen.
De APV moet actueel zijn wat betreft wet- en regelgeving. Vandaar dat nu gekozen is
voor deze vooral technische aanpassing van de APV in het kader van het periodiek
onderhoud en niet voor een grote inhoudelijke aanpassing, zodat geen brede discussie
nodig is.
In de 2e helft van dit jaar wordt wel gekeken naar verdergaande aanpassing van de APV
met gewenste inhoudelijke wijzigingen vanuit de uitvoeringspraktijk en beleid en kan een
brede discussie plaatsvinden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de implementatie
van de Omgevingswet in relatie tot de APV.
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6. Financiën
Voor een vergunning of ontheffing kunnen leges in rekening worden gebracht. Over
eventuele aanpassing van de Tarieventabel bij de Legesverordening wordt u apart
geadviseerd na vaststelling van de APV 2019 door de raad.
Verder heeft de vaststelling van de APV 2019 geen financiële consequenties voor de
gemeente.
7. Vervolg
Planning
Na vaststelling door de raad wordt de APV 2019 bekend gemaakt op
Officielebekendmakingen.nl en in De Betuwe. De APV 2019 treedt in werking een dag na
datum van bekendmaking.
Communicatie
Zie verder onder Planning.
Participatie
Deze actualisering betreft een vooral (wets)technische aanpassing van de APV in het
kader van regulier onderhoud zodat participatie niet aan de orde is.
Evaluatie
Evaluatie van de APV is niet nodig. De APV wordt periodiek herzien. Ook wordt de
modelverordening van de VNG met regelmaat periodiek herzien. Als aanpassing vanuit
de uitvoeringspraktijk of gewijzigde wet- en regelgeving noodzakelijk blijkt wordt een
voorstel tot wijziging aan de raad gedaan.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk
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Portefeuillehouder: Burgemeester
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.J.G.P. van Gent - Janssen, tel.: 14
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