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Uitwisseling    

Raad    07-02-2013 

Agendanummer   9     

 

Onderwerp:  

Evaluatie APV Hillegom 2010 en vaststellen APV Hillegom 2013 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De APV Hillegom 2013 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de APV 

Hillegom 2010. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Gemeentewet 

Handhaving Openbare Orde 

Wabo 

Woningwet 

 

Inleiding: 

De APV van Hillegom is op 9 september 2010 herzien. Hierbij is de APV op bepaalde 

punten gedereguleerd. Bij de vaststelling is besloten ervaring op te doen met de herziene 

APV en de werking daarvan na enige tijd te evalueren. De werking van de herziene APV is 

integraal geëvalueerd met de politie, de Omgevingsdienst en betrokken afdelingen binnen 

de gemeentelijke organisatie. Uit de integrale evaluatie is gebleken dat de APV op enkele 

punten moet worden gewijzigd. Ook is een aantal kleine technische aanpassingen 

verwerkt. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-Artikel 1:3 indieningstermijn 

-Artikel 2:1 samenscholing en ongeregeldheden 

-Artikel 2:10 plaatsen van voorwerpen op of aan openbare plaatsen 

-Artikel 2:44 vervoer inbrekerswerktuigen 

-Artikel 2:48 verboden drankgebruik 

-Artikel 2:58 verontreiniging door honden 

-Artikel 4:11 omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

Het opnemen bij diverse artikelen van de lex silencio positivo (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen). 

De wijzigingen zijn doorgevoerd in de APV zoals in de bijlage (ter inzage gelegd) is 

aangegeven. 
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De aanwijzingsbesluiten en/of algemene regels worden uitgevoerd nadat de APV is 

vastgesteld. 

 

Argumenten: 

1.  De evaluatie van de gedereguleerde APV leidt tot aanpassing van een aantal 

bepalingen in de APV 

In het kader van de deregulering is bij de herziening van de APV 2010 

besloten om een aantal vergunningsplichten te laten vervallen. Inmiddels is in 

de praktijk ondervonden dat hierdoor knelpunten ontstaan. Naar verwachting 

zijn deze knelpunten door kleine wijzigingen in de nieuwe APV verholpen. 

 

2. Aanpassing van de APV in verband met de lex silencio positivo 

Als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn dient, voor vergunningstelsels die 

onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, in de betreffende verordeningen te 

worden aangegeven dat de lex silencio positivo op die vergunningstelsels van 

toepassing is. Alleen vanwege dwingende redenen van algemeen belang kan 

van de lex silencio positivo worden afgezien. 

 

3. De  voorgestelde wijzigingen zijn voor het merendeel  conform de 

modelverordening van de VNG 

De VNG hanteert een modelverordening die recentelijk op een aantal punten is 

gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij overgenomen en zijn 

verwerkt in de bijlage. 

Daarnaast hebben we autonoom nog een aantal onderwerpen opgenomen, een 

en ander ingevolge de prioriteiten die uw raad heeft gesteld, zoals 

bijvoorbeeld artikel 2:58, lid 4 waarbij we de eigenaar of houder van een hond 

verplichten een doeltreffend middel bij zich te hebben dat geschikt is voor het 

verwijderen van uitwerpselen of artikel 2:48 lid 1 waarbij het verboden is op 

een openbare plaats, door het college aangewezen gebied,  alcoholhoudende 

drank te vervoeren of te nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes 

en dergelijke bij zich te hebben …. etc. 

 

Financiële dekking: n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

De aanpassing van de APV wordt via publicatie bekend gemaakt. De APV treedt in 

werking op de achtste dag na bekendmaking. 

 

Urgentie: n.v.t. 

 

Kanttekeningen: n.v.t. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Wijzigingen APV 2010 

- APV gemeente Hillegom dd 07-02-2013 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 
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