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DATUM  13 december 2021 

ONDERWERP  Raadsvoorstel APV 2022                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 

ZAAKNUMMER  ZK21001944 

DOCUMENTNUMMER  21.0011990 

AANLEIDING  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de landelijke, 

regionale en lokale ontwikkelingen. In dit raadsvoorstel wordt uw raad verzocht de ‘Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2022’ vast te stellen. 
 

Tijdens de raadsvergadering van 15 november jl. is abusievelijk een onjuiste versie van de voorgestelde 

APV bijgevoegd. Het betreft een onjuistheid in het nieuw voorgestelde artikel 5:34, derde lid, APV. In 

dit artikellid wordt voorgesteld het stookverbod in elk geval in twee gevallen te doen laten gelden, te 

weten in geval er geen schoon stookhout wordt gebruikt of het schone stookhout een 

vochtigheidspercentage heeft van meer dan 20%. ‘Windstil en/of mistig’ was als uitwerking van het 
stookverbod per abuis ook in het voorgestelde artikellid opgenomen en komt aldus niet terug in de 

versie die thans aan uw raad voorligt.  

KADER  Gemeentewet 

APV 

WIJ STELLEN VOOR  de 'Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Koggenland 2022' vast te stellen.  

ONDERBOUWING       Bij de totstandkoming van de tekst voor de APV 2022 zijn ambtelijk alle (betrokken) afdelingen/clusters 

geconsulteerd, in het bijzonder het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), het cluster 

Openbare Orde en Veiligheid (APV), de afdeling Financiën, de afdeling Openbare ruimte (waar ook de 

buitendienst onder valt) en het cluster Juridische Zaken. 

 

De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 

 Tekstuele/formele wijzigingen: mede op basis van de meeste recente model APV van de VNG (versie 

zomer 2021) zijn een aantal tekstuele/formele wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen van de VNG 

hebben betrekking op de wijziging van de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet per 1 juli 2021. 

Daar waar in de APV wordt verwezen naar de Drank- en Horecawet is deze verwijzing aldus 

vervangen voor de Alcoholwet. 

 Inhoudelijke wijzigingen: 

 

Artikel 2:37 Digitaal nachtregister - NIEUW 

Dit artikel ziet op het introduceren van een digitaal nachtregister in Koggenland.  

 

Het bijhouden van een nachtregister is wettelijk verplicht. In het nachtregister registreert een 

verblijfsaanbieder de overnachtingen van tijdelijke verblijvers die niet (of nog niet) ingeschreven 

hoeven te worden in de gemeentelijke basisregistratie (BRP), zoals toeristen en arbeidsmigranten. 

Met een digitaal nachtregister is er steeds een actueel verblijfsstatus beschikbaar van tijdelijke 
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verblijvers in Koggenland, te gebruiken voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van 

toeristenbelasting, calamiteiten, maar ook controles/handhaving.  

 

De inwerkingtreding van dit artikel is - anders dan de overige artikelen in de APV - later in 2022, per 

1 april 2022. Deze latere inwerkingtreding is wenselijk vanwege de feitelijke/technische inregeling 

van het digitale nachtregister. In de ambtelijke organisatie wordt het digitale nachtregister reeds 

(technisch) voorbereid.  

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder - AANGEPAST 

Mede naar aanleiding van meerdere meldingen bij de gemeente, is in het tweede lid van dit artikel 

opgenomen onder welke voorwaarden het gebruik van knalapparaten is toegestaan. Dit APV-artikel 

is bedoeld om - met het oog op eventueel geluidhinder - het gebruik van knalapparaten te 

reguleren.  

 

Artikel 4:21 Bestrijding iepziekte en bestrijding andere hinderlijke of gevaarlijke planten en 

bomen - NIEUW 

De buitendienst heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de bestrijding van de iepziekte. Om 

de verspreiding van deze ziekte - en eventuele andere bodemziekten -  (ook) op particulier terrein 

op een goede manier te kunnen aanpakken, is dit artikel in de APV opgenomen.  

 

Artikel 5:34 Overlast door stoken (openhaard, houtkachel etc.) - NIEUW 

In de APV is een nieuw artikel opgenomen over overlast door stoken (openhaard, houtkachel etc.). 

In artikel 5:34 APV is bepaald onder welke voorwaarden er een verbod geldt op stoken. Dit APV-

artikel is bedoeld om overlast door stoken te beperken/voorkomen.  

 

 

FINANCIËN  N.v.t. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

  

N.v.t. 

COMMUNICATIE  EN 

VERVOLG 

  Na de vaststelling van de APV door uw raad, zal de APV op de gebruikelijke wijze in het (digitale) 

gemeenteblad bekend worden gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de APV is, met uitzondering 

van artikel 2.37 (digitaal nachtregister, per 1 april 2022), daags na bekendmaking van de APV. Verder zal 

in overleg met het cluster Communicatie na de vaststelling van de APV worden bekeken of (nadere) 

communicatie, bijvoorbeeld via de website of sociale media, gewenst is. 

BIJLAGEN  1. Basistekst APV 2021-2022 

2. Tekst APV 2022 
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Datum college: 23 november 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

3. Bijlage bij APV - komgrenzen Koggenland 


