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Emmeloord, 10 november 2015. 

 

Onderwerp 

Algemene Plaatselijke Verordening 

 

Advies raadscommissie 

 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordoostpolder vaststellen. 

2. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder op 1 

januari 2016 in werking treedt. 

3. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit 

van 28 maart 2013 no.1694-5, op 1 januari 2016 wordt ingetrokken. 

 

Doelstelling 

Een gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordoostpolder vast 

te laten stellen door het daartoe bevoegd gezag, uw gemeenteraad. 

 

Inleiding 

In 2008 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) grotendeels gedereguleerd en zijn 

diverse artikelen geschrapt. In het huidige coalitieakkoord 2014-2018 is de wens kenbaar 

gemaakt de APV verder te dereguleren. 

 

Op 10 juli 2014 heeft uw college een ledenbrief van de VNG ontvangen. In deze 

ledenbrief wordt door de VNG aangegeven dat de Algemene plaatselijke verordening 

(APV) op bepaalde onderdelen kan worden aangepast. 

 

Argumenten 

1.1.In overeenstemming met het coalitieakkoord 2014- 2018 de APV verder dereguleren, 

In  bijlage 1 de lijst van artikelen die kunnen worden geschrapt. 

1.2 Herziening van het gemeentelijk beleid, landelijke wetgeving, de ledenbrief van 10 

juli 2014 (Lbr. 14/054) en het verzoek van politie en toezichthouders om een aantal 

artikelen aan te passen danwel op te nemen met het oog op de handhaafbaarheid van 

bepaalde onderwerpen geeft aanleiding om de APV op onderdelen aan te passen. 

In bijlage 2 is per artikel aangegeven of het betreffende artikel inhoudelijk moet worden 

aangepast of een nieuw artikel moet worden opgevoerd. 

 

Het college stelt voor om in bijlage 1 genoemde artikelen te schrappen en de artikelen 

genoemd in bijlage 2 (naar aanleiding van de ledenbrief van de VNG en het verzoek van 

de politie) aan te passen of op te voeren. 

 

Kanttekeningen 

Cluster VTH heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden. Dit cluster ‘beheert’ 

de APV en beoordeelt ook de juridische aspecten. Vanuit die taak is het op z’n plaats een 

kritische kanttekening te plaatsen bij deze deregulering. 

Die kanttekening richt zich op zogenaamde ‘schijnderegulering’. In de APV staan tal van 

artikelen met een absoluut verbod. Hieraan zitten geen uitvoeringslasten vast. Bij 
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overtreding kunnen de politie en toezichthouders terugvallen op deze artikelen om 

ongewenst gedrag te bestraffen. Het is riskant artikelen te schrappen met alleen 

‘getalsmatige deregulering’ als doel. Dit kan de handhaving (ook de motivatie van 

handhavers en burgers) frustreren.  

Bij sommige artikelen is dan het ook aan te bevelen om inhoudelijke wijzigingen aan te 

brengen of zelfs artikelen aan de APV toe te voegen om te kunnen handhaven. 

 

Planning/uitvoering 

De APV in werking laten treden met ingang van 1 januari 2016. 

 

Bijlagen 

1. Bijlage 1 en 2 met voorstellen om de APV te wijzigen; 

2. Ledenbrief van 10 juli 2014 (Lbr. 14/054); 
3. Nieuwe Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : A. van der Werff 

Steller : mevrouw S. van den Broek; 32 45; 

s.vandenbroek@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015,  

no 345568-1; 

 

gelet op artikel  

 

B E S L U I T: 

 

1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordoostpolder vaststellen; 

2. bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder op 1 

januari 2016 in werking treedt; 

3. bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening 2013, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 28 maart 2013 no.1694-5, op 1 januari 2016 wordt ingetrokken. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 14 december 2015 

De griffier,             de voorzitter, 

 


