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DATUM  16 december 2019 

AGENDAPUNT  2.03.01 en 3.06.01. 

ONDERWERP  Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 

ZAAKNUMMER  ZK19003872 

AANLEIDING  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt jaarlijks geactualiseerd.  

De actualisatie omvat dit jaar meerdere tekstuele wijzigingen en een aantal inhoudelijke 

wijzigingen. 

KADER  Artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 14 van de ‘Drank en Horeca wet’ en artikel 30c 

‘Wet op de kansspelen’. 

WIJ STELLEN VOOR  De APV Koggenland 2020 vast te stellen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Om actueel te blijven op het gebied van regelgeving en medewerkers een juridische basis te 

bieden waarop zij hun werk kunnen uitvoeren. 

ONDERBOUWING  Alle wijzigingen en de onderbouwing daarvan kunt u vinden in bijlage 1. Hieronder zullen 

de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen nogmaals worden uiteengezet. 

 

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 

Dit artikel is in zijn geheel toegevoegd. Dit artikel is eerder verwijderd omdat de VNG het 

advies gegeven had dat artikel 2:10 ‘Voorwerpen op of aan de weg’ de lading zou dekken. 

Echter nu  is gebleken dat dit toch niet voldoende is en is het artikel in zijn geheel nodig 

om hierop te kunnen handhaven.  

 

Artikel 2:25 Evenement 

In dit artikel heeft een wijziging plaatsgevonden in het aantal bezoekers van 50 naar 100. 

Er is gebleken dat dit soort evenementen minder risico betreffen. Wel is nog steeds een 

meldingsplicht van kracht.  

 

Artikel 2:26 en artikel 2:50a 

Deze artikelen zijn gewijzigd/toegevoegd om mogelijk te maken om handhavend op te 

kunnen treden tegen het zich in de publieke ruimte manifesteren van op grond van de 

openbare orde verboden of ontbonden organisaties. Het maakt het dus mogelijk om op 

onder meer de verboden Outlaw Motorgangs te handhaven.  
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Blad 

2 van 2 

Artikel 4:2 t/m artikel 4:6 

In de gewijzigde artikelen worden nu ook de dB(C) normen meegenomen. In de vorige 

APV hanteerden wij allen de dB(A) normen terwijl de dB(C) (bassen) norm vaak voor de 

meeste overlast zorgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 26 november 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

In artikel 2:59 (gevaarlijke honden) is het tweede en derde lid uitdrukkelijker aangegeven 

dat de eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en 

muilkorfgebod. Dit is mede gebeurd op aanwijzing van het OM in het kader van de 

handhaving. Met deze wijziging wordt het model-APV gevolgd. 

 

Artikel 2:75 Lachgas 

U heeft op 16 september 2019 met de motie ‘Verbod op lachgas’ de wens uitgesproken om 

op te treden tegen het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Koggenland. Met 

betrekking tot nieuwe aanvragen voor een exploitatievergunning horecabedrijf en 

specifieke evenementen worden vanaf heden beperkende voorwaarden opgenomen. Ook is 

het mogelijk om bij overlastsituaties direct op te treden middels het stellen van 

maatwerkvoorschriften.  

 

KANTTEKENINGEN  In bijlage 1 zijn ook eventuele kanttekeningen te vinden. 

FINANCIËN  Niet van toepassing.  

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet van toepassing. 

COMMUNICATIE  Zie hieronder. 

VERVOLG  Na vaststelling van de APV Koggenland 2020 wordt de verordening volgens de wettelijke 

voorschriften bekend gemaakt. 

BIJLAGEN  1. Overzicht wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland 


