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DATUM  14 december 2020 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Raadsvoorstel APV 2021 
PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Openbare orde en veiligheid 
ZAAKNUMMER  ZK20001962 

AANLEIDING  Regelmatig wordt, mede in verband met landelijke en lokale ontwikkelingen, de APV van 
de gemeente Koggenland geactualiseerd. Zo ook dit jaar. Bij dit voorstel wordt uw 
gemeenteraad verzocht de APV 2021 vast te stellen. Een toelichting op de voorgestelde 
wijzigingen in de APV 2021 vindt u hieronder. 

KADER  Gemeentewet 

APV 

WIJ STELLEN UW 

RAAD VOOR 

 de ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Koggenland’ (APV) vast te stellen. 

ONDERBOUWING 

EN 

KANTTEKENINGEN 

  De volgende wijzigingen worden voorgesteld (de inhoudelijke wijzigingen zijn dikgedrukt 
opgenomen in bijgevoegde APV): 

 Tekstuele/formele wijzigingen: de huidige tekst van de APV is kritisch doorgenomen 
en op tekstuele/formele punt (denk bij dit laatste aan onjuiste juridische 
verwijzingen) aangepast. Daarnaast zijn de tekstuele/formele wijzigingen uit de 
meest recente model APV van de VNG (versie zomer 2020) overgenomen. Een 
overzicht van de VNG aanpassingen, met toelichting, kunt u terugvinden in de 
bijlage; 

 Inhoudelijke wijzigingen, artikelsgewijs: 
 

 per gewijzigd artikel is hieronder vermeld [1] of het een nieuwe of aangepaste 
APV-bepaling betreft en [2] of het al dan niet gaat om een model bepaling van 
de VNG. 

 
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs (NIEUW) 
Het betreft een model APV-bepaling van de VNG. Toelichting: voor het geval het in 
Nederland weer eens goed gaat vriezen, is er voor gekozen een veiligheids-
/handhavingsbepaling in de APV op te nemen ten aanzien van het gebruik van het 
ijs.  
 

Artikel 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting (AANGEPAST) 

Het betreft een model APV-bepaling van de VNG (met eigen toevoeging). Voor de 
bepaling betreffende de exploitatievergunning, die vrij ouderwets was 
geformuleerd, is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de meeste recente model 
APV-bepaling. Aan deze model bepaling is - gelet op het toenemende belang van 
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een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen de overheid - zelf nog de verplichting 
tot het overleggen van een VOG-verklaring toegevoegd.    
 
Artikel 2:42 Plakken, bekrassen en kladden  en artikel 2:43 Vervoer of aanwezigheid 

plakgereedschap en dergelijke (NIEUW) 

Het betreft een model APV-bepaling van de VNG. Geen nadere toelichting nodig. 

 

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen (NIEUW) 

Het betreft een model APV-bepaling van de VNG. Geen nadere toelichting nodig. 

  
Artikel 2:65 Bedelarij (NIEUW) 

Het betreft een model APV-bepaling van de VNG. Geen nadere toelichting nodig. 

 
Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk (AANGEPAST) 
Achtergrond: het verkopen en afsteken van vuurwerk wordt de komende 
jaarwisseling eenmalig verboden. Dit tijdelijke verbod is bedoeld om de extra druk 
op de zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Het tijdelijke 
vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1 categorie. Het gaat 
dan om licht vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Voor meer 
informatie over het tijdelijke vuurwerkverbod: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/vuurwerkverbod-tijdens-de-
aankomende-jaarwisseling. 

 
Toelichting: Deze bepaling is, mede gezien de meest recente lokale en landelijke 
ontwikkelingen rondom het afsteken van (consumenten)vuurwerk, aangescherpt. In 
de eerste plaats is de toepassing van deze bepaling - ten opzichte van het VNG-
model - niet langer in tijd beperkt. Voortaan geldt de bepaling het hele jaar door 
(en dus niet alleen gedurende de jaarwisseling). Voorts is ten behoeve van de 
handhaafbaarheid van deze bepaling ervoor gekozen de woorden “of bij zich te 
hebben” aan het verbod toe te voegen. Gelet op het feit dat het ervaren van enige 
mate van overlast van (consumenten)vuurwerk tijdens de jaarwisseling inherent is 
aan het gebruik ervan, is voor de jaarwisseling gekozen voor de woorden “ernstige 
overlast” (in plaats van “gewoon” overlast).  
 
Voor de komende jaarwisseling is artikel 2:73 APV complementair aan het tijdelijke 
vuurwerkverbod, nu het niet is toegestaan “licht vuurwerk” (categorie F1-
vuurwerk) bij zich te hebben of te gebruiken dat schade, hinder of overlast kan 
veroorzaken. Voor zover deze categorie vuurwerk geen schade, hinder of overlast 
veroorzaakt, denk aan de sterretjes, is het bij zich hebben en gebruiken van dit 
vuurwerk nog gewoon mogelijk. 
 
Artikel 2:73a Gebruik van carbid (AANGEPAST) 
De Carbid-bepaling is grondig herzien. Uitgangspunt is dat het gebruik van carbid 
alleen is toegestaan met een ontheffing van de burgemeester, aan welke 
ontheffing - mede gezien de mogelijke veiligheidsrisico’s en de overlast voor de 
omgeving - strikte voorwaarden zijn verbonden (waaronder in tijd, grootte van de 
bus etc.).  
 
NB. Voor komende jaarwisseling wordt op dit moment in regionaal verband 
gekeken naar de mogelijkheden voor een carbidverbod/-beperking. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/vuurwerkverbod-tijdens-de-aankomende-jaarwisseling
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/vuurwerkverbod-tijdens-de-aankomende-jaarwisseling
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Artikel 2:74b Lachgas (AANGEPAST) 

Het gebruik van lachgas wordt in de APV verder aan banden gelegd. Het betreft 
een model bepaling van de VNG, waarbij het onderdeel “verkopen” 
volledigheidshalve nog aan het model is toegevoegd. 

 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet (AANGEPAST) 

Op basis van de model APV-bepaling van de VNG zijn - ter verduidelijking - een 

aantal concrete overlastvoorbeelden aan de bepaling toegevoegd. Geen verdere 

toelichting nodig. 

 
Artikel 4:5c Geluidhinder en overlast door dieren (NIEUW) 

Het betreft een model APV-bepaling van de VNG. Aan deze model bepaling is het 

woord ”overlast”, naast geluidhinder, toegevoegd. Geen verdere toelichting nodig. 
 

Artikel 5:4 Defecte voertuigen (AANGEPAST) 

Voor de duidelijkheid/volledigheid is aan artikel 5:4 APV toegevoegd dat voertuigen 

die “APK ongekeurd”, “onverzekerd”  en/of “zonder kenteken” geparkeerd zijn, 
(ook) als “defect voertuig” worden aangemerkt.  
 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen (AANGEPAST) 

Voor kampeermiddelen en andere voertuigen is de termijn aangepast (van 5 naar 3 

achtereenvolgende dagen). Daarvoor is aansluiting gezocht bij artikel 5:4 APV en de 

model bepaling van de VNG.   

 

Artikel 5:30a Brug klimmen en springen in openbaar water (NIEUW) 

Brug klimmen en springen in openbaar water is een veelvoorkomend probleem 

binnen de gemeente. Verder geen nadere toelichting nodig. 

FINANCIËN  N.v.t. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t. 

COMMUNICATIE  In overleg met het cluster Communicatie zal na vaststelling van de APV worden bekeken of 

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

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 daags na bekendmaking van de APV (medio/eind december 2020). 
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Datum college: 24 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

BIJLAGEN  1. Overzicht wijzigingen model-APV van de VNG (editie zomer 2020) 


