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Emmeloord, 11 december 2018.
Onderwerp
Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder
Advies raadscommissie

Aan de raad
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De raad voorstellen:
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder vaststellen;
2. Bepalen dat de Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder op 1 februari 2019
in werking treedt.
Doelstelling
De Algemene Plaatselijke Verordening vast laten stellen door het daartoe bevoegd
gezag, uw gemeenteraad.
Inleiding
Herziening van het gemeentelijk beleid, landelijke wetgeving, en een ledenbrief van de
VNG geeft aanleiding om de Algemene plaatselijke verordening (APV) opnieuw vast te
stellen.
Argumenten
1.1.
Herziening van het gemeentelijk beleid heeft geleid tot het wijzigen, aanpassen of
opnemen van de volgende leden en artikelen.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
a. Schaarse vergunningen
In gevallen waarin een activiteit beperkt is tot een aantal vergunninghouders, kan
sprake zijn van schaarste. Om het gelijkheidsbeginsel te garanderen moeten in
het nog op te stellen beleid onder andere regels over looptijd, verdeling en
toetsingsciriteria worden vastgelegd.
In Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen is een 2e lid toegevoegd aan artikel 1:7
Termijnen. Door toevoeging van lid 2 aan artikel 1:7 wordt vast rekening
gehouden met het op te stellen beleid met betrekking tot schaarse vergunningen.
b. Aanvraag te kordt voor de tijd indienen
In Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen is een 2e lid toegevoegd aan artikel 1:8
Weigeringsgronden.
Door het opnemen van het 2e lid wordt een weigeringsgrondslag geboden voor
aanvragen die minder dan 3 weken voor de beoogde datum zijn ingediend en
waardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.
c. Terrassen
In Afdeling 5 Bruikbaarheid van de weg is artikel 2:10 zijn de bepalingen voor
terrassen aangepast.
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Door aanpassing van dit artikel sluit het juridisch beter aan op de nadere regels
die het college aan terrassen stelt. Binnenkort ontvangt het college een voorstel
voor aanpassing van de nadere regels voor terrassen in Emmeloord Centrum.
d. Contact vechtsporten en ringcontactsporten
In afdeling 7. Evenementen is in artikel 2:24 onder lid 1 g. en lid 2 f. toegevoegd,
hierdoor is er voorzien in een bevoegdheid van de burgemeester om categorieën
full-contact vechtsportwedstrijden of -gala’s aan te wijzen die als evenement
worden aangemerkt. De populariteit van full-contact vechtsporten –
ringcontactsporten zoals muay thai (Thaiboksen), kickboksen en MMA– is enorm
toegenomen.
De praktijk wijst uit dat er bij vechtsportevenementen of -gala’s bij deze
categorieën full-contact vechtsporten een verhoogde kans bestaat op ongewenste
situaties rond en tijdens het evenement. Het is daarbij niet relevant of een
dergelijk evenement wordt georganiseerd in een gebouw dat voor
sportwedstrijden is bestemd of niet.
e. Woonoverlast
In Afdeling 15 van de APV “Verstoring openbare orde” is artikel 2:79
“Woonoverlast” toegevoegd.
Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden, deze wet
maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid
toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te
leggen aan de overlastgever.
f. Geen welstand en voorzieningenniveau meer bij standplaatsen
In Afdeling 4 Standplaatsen is in artikel 5:18 het oude lid 3 vervallen.
Dit was een bepaling waarin getoetst werd aan de redelijke eisen van welstand en
het voorzieningenniveau. Deze bepaling is niet meer nodig.
1.2.

De VNG-ledenbrief met nummer 18/047 van 7 augustus 2018 adviseert om de
APV aan te passen.

In deze ledenbrief wordt door de VNG aangegeven dat de APV op bepaalde onderdelen
kan worden aangepast. Het betreft aanpassingen op het redactionele niveau, er worden
redactionele wijzigingen, tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen aangepast.
Daarnaast is er een bepaling waar niet iedere gemeente behoefte aan heeft facultatief
gemaakt.
Wij stellen voor artikelen met onderwerpen die niet van toepassing zijn op de gemeente
Noordoostpolder, of die in het kader van deregulering zijn geschrapt niet op te nemen of
aan te passen. Overige artikelen en artikelen waarvoor eigen beleid is opgenomen (staan
in de APV cursief) worden in overeenstemming met het voorstel van de VNG tekstueel
aangepast.
Voor het facultatief geworden artikel moet een keuze worden gemaakt deze uit de APV te
schrappen of te laten staan.
Het betreft artikel 5.4 Defecte voertuigen, over het parkeren van defecte voertuigen.
Voorgesteld wordt om dit artikel in de APV te laten staan gezien op grond van dit artikel
regelmatig wordt opgetreden.
Wij stellen voor om de hierboven genoemde artikelen te wijzigen, op te nemen of te
schrappen en de artikelen genoemd in de ledenbrief van de VNG, voor zover ze van
toepassing zijn, aan te passen.
Planning/uitvoering
De vastgestelde wijzigingen opnemen in de APV en de APV in werking laten treden met
ingang van 1 februari 2019.
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Bijlagen
1. Ledenbrief van 7 augustus 2018 (Lbr. 18/047);
2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Bouman
Steller
: mevrouw S. van den Broek; 0527 63 32 45;
s.vandenbroek@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018, no.
18.0000988;
gelet op Gemeentewet artikel 149
B E S L U I T:
1.
2.

De voorgestelde wijzigingen ten behoeve van de Algemene Plaatselijke Verordening
Noordoostpolder vaststellen;
Bepalen dat de voorgestelde wijzigingen op 1 februari 2019 in werking treden.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 januari 2019.
De griffier,
de voorzitter,

