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Beslispunten
1. Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel
2021, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Scherpenzeel 2019.
Inleiding
14 Augustus 2019, 14 juli 2020 en 15 oktober 2020 heeft de VNG via zgn.
ledenbrieven de model-Algemene plaatselijke verordening (hierna APV)
geactualiseerd.
Het gaat hier nagenoeg geheel om tekstuele - en juridische wijzigingen. Daarnaast
stelt de VNG aan de gemeenten voor het lachgasverbod en het verbod op zichtbare
uitingen van verboden organisaties, in de openbare ruimte en tijdens een evenement,
op te nemen in de APV. In een 2-tal gevallen wordt nu voorgesteld aanvraaggegevens
aan te scherpen.
Onder het kopje argumenten wordt kort ingegaan op de voorgestelde wijzigingen en
ook de nieuwe artikelen, zoals opgenomen in bijgevoegde concept APV 2021.
Uitgangspunt van dit voorstel is de huidige APV 2019.
Beoogd effect
Als effect van het vaststellen door de gemeenteraad van de APV 2021 geldt het feit
dat de gemeente weer beschikt over een APV, waarin de meest recente wetgeving is
verwerkt, en waarin actualiteiten zijn verwerkt, waarmee deze geschikt is te gebruiken
in de dagelijkse praktijk.
Argumenten
1.
Mogelijkheid inspringen op situaties waarin de openbare orde en – veiligheid in
het gedrang is, dan wel voorkomen dat deze in het gedrang komt
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De verwerkte wijzigingen volgens eerder genoemde ledenbrieven zien met
name op aanscherpingen van de tekst en het juist benoemen van de meest
recente wetgeving.
In een 2-tal gevallen (artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting en artikel 3:4
Seksinrichtingen) wordt nu voorgesteld de aanvraaggegevens (voor het
exploiteren van een openbare inrichting resp. een seksinrichting of
escortbedrijf) iets aan te vullen, om in de praktijk in geval van een aanvraag te
beschikken over meer gegevens, op basis waarvan een weloverwogen besluit
genomen kan worden.
Lachgasverbod
In de ledenbrief van juli 2020 stelt de VNG richting gemeenten voor om in
artikel 2:48a APV het Lachgasverbod op te nemen.
Het gaat om een verbod op een openbare plaats lachgas recreatief als
roesmiddel te gebruiken (en ook voorbereidingen daarvoor te verrichten of ten
behoeve van dat gebruik voorwerpen/ stoffen bij zich te hebben), als dat
gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde
verstoren, het woon – of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder
veroorzaken.
Het tweede lid maakt het voor het college mogelijk (binnen bepaalde tijden)
een gebied aan te wijzen, ter bescherming van de openbare orde of het woon –
en leefklimaat, waar gebruik van lachgas verboden is.
Gezien het toenemende gebruik van lachgas is er voldoende aanleiding dit
artikel op te nemen.
Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties in de openbare ruimte en
tijdens een evenement
In de ledenbrief van 15 oktober 2020 stelt de VNG richting gemeenten, in lijn
met de wens van een aantal gemeenten, inhoudelijk voor om in artikel 2:50a
APV het Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties op te nemen.
Het gaat hier om een verbod op uiterlijk vertoon van verboden organisaties,
zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG; motorbendes), in de openbare ruimte.
Verboden organisaties wil zeggen dat een uitspraak van de civiele rechter
inzake een verbod op een organisatie onherroepelijk moet zijn. De
burgemeester kan in beginsel bij (dreiging van) verstoring van de openbare
orde gebruik maken van zijn orderechtelijke bevoegdheden (bijv.
gebiedsontzegging, cameratoezicht). Op verzoek van gemeenten stelt de VNG
nu voor aanvullend dit artikel op te nemen.
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In lijn hiermee stelt de VNG ook voor artikel 2:26 (Ordeverstoring) in die zin uit
te breiden dat het verboden wordt bij een evenement zichtbaar goederen te
dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is
verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de
openbare orde. Kortom: ook tijdens een evenement wordt voorgesteld op te
nemen een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties.
Met de opname van deze verboden beschikt de gemeente over aanvullende
mogelijkheden op te kunnen treden in het geval zich een dergelijke situatie
voordoet.
Wijzigingenoverzicht
Bijgevoegd wijzigingen-overzicht geeft blijk van alle tekstuele - en ook
juridische wijzigingen. Ook het lachgasverbod en verbod op zichtbare uitingen
van verboden organisaties, in de openbare ruimte en tijdens een evenement,
staan hierin weergegeven.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële aspecten
n.v.t.
Begrotingswijziging: nee
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Juridische aspecten
De raad is op grond van artikel 147 in combinatie met artikel 149 Gemeentewet
bevoegd over te gaan tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening.
Procedure
Nadat de gemeenteraad de APV 2021 heeft vastgesteld, onder intrekking van de APV
2019, en deze is bekend gemaakt, zullen Politie en Buitengewoon
Opsporingsambtenaren hiervan op de hoogte worden gesteld.
Evaluatie
n.v.t.
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Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris

H. van Dijk- van Ommering
loco-burgemeester
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Onderwerp

: Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2021

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;
gelet op artikel 147 in combinatie met 149 en 174 Gemeentewet.
Gelet op het door de gemeenteraad aangenomen amendement A2;

besluit
1. Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Scherpenzeel 2021, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2019, met dien verstande
dat wordt toegevoegd:
 Artikel 2:65b Bestrijding overlast gevende en gevaarlijke planten
1. Het is aan de rechthebbende op gronden verboden deze
niet te zuiveren van Ambrosia (Ambrosia spec.),
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), Japanse duizendknoop
(Fallopia japonica). Voordat deze tot bloei komen en hinder
en/of een gevaar kunnen vormen voor flora, fauna, de
landbouw en/of vee op naastgelegen gronden moeten deze
verwijderd zijn.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien ingevolge de Wet Natuurbescherming.
 Aan artikel 6:1 lid 1 artikel 2:65b lid 1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
voorzitter(wnd)
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