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Nr.     3. Bestuur\6158  

B&W-besluit   27-10-2015  

Raadscommissie  26-11-2015  

Raad    10-12-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 

 

 

Wij stellen voor:  

De Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet 

 

Doelstelling:  

Actualiseren van de regelgeving naar aanleiding van vernieuwde inzichten en 

aanpassingen vanuit de model-APV.  

 

 

Inleiding: 

De aanpassingen vanuit de model-APV betreffen grotendeels technische 

verbeteringen, correcties en actualiseringen; deels naar aanleiding van verzoeken en 

opmerkingen vanuit gemeenten. In een aantal artikelen zijn ook inhoudelijk zaken 

veranderd. Daarnaast zijn een aantal artikelen aangepast vanuit praktisch oogpunt. 

 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 

- Artikel 2:12 over het aanleggen en veranderen van uitwegen. Bij de 

regeldrukvermindering van 2007 is de vergunning voor de uitweg vervangen door 

een meldingenstelsel. In de praktijk blijkt dat voor veel gemeenten lastig 

hanteerbaar. Om die reden is hier een alternatief geboden in de vorm van een 

eenvoudig vergunningstelsel. 

- Artikel 2:48 over het verbod om alcohol te nuttigen op aangewezen plaatsen in het 

openbaar. Door aanpassing in de Drank- en Horecawet van de leeftijd waarop 

jongeren in het openbaar alcohol mogen drinken, ontstond een overlap met dit 

artikel in de model-APV. Het APV-artikel is om die reden aangepast. 

- Artikel 2:58 over het gebod om hondenpoep op te ruimen. In dit artikel was een 

bepaling opgenomen die ook de opleiders van hulphonden uitzonderde van dit 

gebod. In de praktijk bleek er geen reden te zijn waarom opleiders van 

hulphonden de poep niet zouden kunnen of willen opruimen. De uitzondering is 

daarom geschrapt. 
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- Artikel 2:27 en 2:29 over openbare inrichtingen en de sluitingstijd. In overleg met 

de horecaondernemers is besloten het 1-2-3-systeem uit de APV te halen en in de 

te actualiseren Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) op te nemen. Op deze manier 

kan een beter sanctiebeleid op de kwaliteit van veilig uitgaan worden uitgevoerd. 

(zie voor uitleg de bijlage) 

- Artikel 4:11 en 4:11a over ontheffing voor het vellen van houtopstanden en 

afstand tot de erfgrens. De aanvraag omgevingsvergunning is omgezet in een 

ontheffing. Op deze manier wordt voorkomen dat de vergunning van rechtswege 

wordt verleend. De afstand tot de erfgrens is toegevoegd. In de huidige APV zijn 

geen afwijkende bepalingen opgenomen dat een boom binnen twee meter van de 

erfgrens geplant mag worden. Omdat dit in Hillegom wel gedaan wordt is de APV 

aangepast. 

 

Een samenvatting van alle wijzigingen vindt u in de bijlage. 

 

Argumenten: 

1.  De voorgestelde wijzigingen zijn voor het merendeel conform de 

modelverordening van de VNG. 

De VNG hanteert een modelverordening die jaarlijks op een aantal punten wordt 

gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij overgenomen. (zie de bijlage) 

 

2.  De wijzigingen zijn nodig om de APV actueel te houden. 

De APV is een dynamisch document dat regelmatig aangepast dient te worden om 

adequaat te kunnen blijven handhaven. 

 

Financiële dekking: n.v.t. 

 

Participatie: 

Al degenen die belang hebben bij een goed geactualiseerde APV, zoals Boa’s, politie, 

collega’s openbare werken, collega’s Ruimtelijke Ontwikkeling en horecaondernemers 

hebben een inbreng geleverd voor de actualisering. 

 

Urgentie: n.v.t. 

 

Kanttekeningen: n.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 

- Actualisatie APV verzamelde wijzigingen 

Informatie bij: Karin Hoek, K.Hoek@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537313 
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Nr.     3. Bestuur\6158 

B&W-besluit   27-10-2015 

Raadscommissie  26-11-2015  

Raad    10-12-2015 

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet 

 

besluit:  

- De Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2016 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 december 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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