
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 2 november 2021 
 
Onderwerp 
Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder 
 
Advies raadscommissie 
- 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
1.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder vast te stellen;  
2.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder op 1 januari 2022 in werking 

Te laten treden. 
3.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 januari 

2021 no.20.0002483 op 1 januari 2022 in te trekken. 
 
Inleiding 
Herziening van het gemeentelijk beleid, landelijke wetgeving, en 3 ledenbrieven van de VNG geeft 
aanleiding om de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder (APV) opnieuw vast te stellen. 
 
Doelstelling 
De Algemene Plaatselijke Verordening vast te laten stellen door het daartoe bevoegd gezag, uw 
gemeenteraad. 
 
Argumenten 
1.1. Herziening van het gemeentelijk beleid heeft geleid tot het wijzigen, aanpassen, opnemen of 

laten vervallen van de volgende leden en artikelen. 
 

De onderwerpen met de bijbehorende motivatie treft u in de was-wordt tabel Noordoostpolder aan. 
 
Het gaat om de volgende onderwerpen: 

a. Evenement (artikel 2:25, lid 4)  
Het toevoegen van een weigeringsgrond voor een aanvraag voor een evenement waarbij 
hulpdiensten moeten worden ingezet, die minder dan acht weken voor de beoogde datum 
wordt ingediend en voor een klein evenement die minder dan vier weken voor de beoogde 
datum wordt ingediend. 

b. Weigeringsgronden (artikel 2:40.6)  
Het opnemen van een extra weigeringsgrond in het kader van de aanpak ondermijning. 

c. Lachgas (artikel 2:48a en 2:74a) 
Door artikel 2:74 a aan te passen en artikel 2:48a, die voortkomt uit de motie van de 
gemeente Rotterdam van 16 juni 2021, toe te voegen, vergroten we de mogelijkheden om te 
handhaven op het gebruik van lachgas. (Zie VNG-ledenbrief Lbr. 21/035 van 12 mei 2021 en 
VNG-nieuwsbrief 23 juli 2021). Al eerder namen wij een verbod tot verkoop en gebruik van 
lachgas op in de evenementenvergunning. 

d. Neerzetten van fietsen e.d. (artikel 2:51)  
Dit artikel opnemen om overlast van geparkeerde fietsen aan te kunnen pakken. 

e. Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d. (artikel 2:52) 
Dit artikel opnemen om overlast van fietsen aan te kunnen pakken. 
 

1.2. De VNG-ledenbrief met nummer Lbr.21/032 van 4 mei 2021 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 de wijziging van de naam Drank- en Horecawet in Alcoholwet.  
 
 
 
1.3  De VNG-ledenbrief met nummer Lbr.21/035 van 12 mei 2021 geeft de mogelijkheid 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 het aanpassen van artikel 2:74 a om het gebruik van lachgas te verbieden.  
 
 
1.4  De VNG-ledenbrief met nummer Lbr.21/054 van 1 juli 2021 adviseert de APV aan te passen. 
 
In deze ledenbrief wordt door de VNG aangegeven dat de APV op bepaalde onderdelen kan worden 
aangepast. Het betreft het aanpassen van de APV in verband met de Omgevingswet. 
 
Wij stellen voor om de in de was-wordt tabel Noordoostpolder genoemde artikelen te wijzigen of op te 
nemen en de artikelen genoemd in de ledenbrieven van de VNG, voor zover ze van toepassing zijn, 
aan te passen.  
Artikelen waarvoor eigen beleid is opgenomen worden, in overeenstemming met het voorstel van de 
VNG, tekstueel aangepast. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Planning/uitvoering  
De Algemene Plaatselijke Verordening vaststellen en in werking laten treden met ingang van 1 januari 
2022. 
 
Bijlagen  
1. Was-wordt tabel Noordoostpolder 
2. Ledenbrief van 4 mei 2021 (Lbr. 21/032); 
3. Ledenbrief van 12 mei 2021 (Lbr.21/035; 
4. Ledenbrief van 1 juli 2021 (Lbr.21/054); 
5. Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder.  
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
De secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : de heer R.T. de Groot r.degroot@noordoostpolder.nl 
Steller : mevrouw S. van den Broek s.vandebroek@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, no. 21.0005660; 
 
gelet op artikel 149 Gemeentewet; 
 

B E S L U I T: 
 
1.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder vast te stellen;  
2.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder op 1 januari 2022 in werking 

Te laten treden. 
3.  De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 januari 

2021 no.20.0002483 op 1 januari 2022 in te trekken. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 13 december 2021, 
 
De griffier,             de voorzitter, 


