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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 
Begrotingswijziging 
      
 
 
 
Datum raadsvergadering  
3 januari 2011  

 

Commissie 
Commissie herindeling Stichtse Vecht 
Portefeuillehouder 
       
Organisatieonderdeel 
     
Behandeld door 
  
 
 
Agendanummer 
110110_B1.1 
Registratienummer  
      

 
 
 
Samenvatting inhoud 
De nu vast te stellen verordening harmoniseert grotendeels de drie APV’s. 
 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Resultaten inventarisatie verschillen / Overwegingen  
De APV is in alle gemeenten gebaseerd op de model-APV van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). In verband hiermee zijn de APV’s grotendeels identiek. Toch is er hier en daar 
sprake van plaatselijke verschillen. Deze zijn voor wat betreft de voormalige gemeenten Breukelen, 
Loenen en Maarssen vooral gelegen op het terrein van de kapverordening, de sluitingstijden en 
geluidnormen voor de horeca alsmede de regels voor woonschepen. 
Voor de nieuwe APV die thans voorligt, is ook weer uitgegaan van het model van de VNG. 
Bovendien is deregulering toegepast waar dit mogelijk was, waardoor de lastendruk voor inwoners en 
bedrijven wordt verminderd. Zo keert een aantal artikelen niet meer terug en wordt voorgesteld de 
Parkeerexcessenverordening van de gemeente Maarssen in te trekken. In de APV is namelijk een 
apart hoofdstuk parkeerexcessen opgenomen. 
Daarnaast is bekeken welke bepalingen in aanmerking komen voor de lex silencio positivo. In die 
gevallen wordt de vergunning namelijk van rechtswege verleend wanneer er niet binnen een bepaalde 
termijn wordt beslist op een aanvraag.   
 
Kapverordening  
Breukelen en Maarssen kennen, in tegenstelling tot Loenen, een aparte kapverordening. Loenen heeft 
in haar APV een hoofdstuk dat het kappen van bomen regelt opgenomen. Maarssen werkt 
bijvoorbeeld met een bomenlijst. Alleen voor bomen die op die lijst staan is nog een kapvergunning 
nodig.  
Aangezien het opstellen van een bomenlijst meer voorbereiding vergt is er uit praktische 
overwegingen voor gekozen om dit hoofdstuk in de voorliggende APV op te nemen en alleen van 
toepassing te verklaren voor het grondgebied van de voormalige gemeente Loenen. 
De kapverordeningen voor Breukelen en Maarssen blijven dan voorlopig voor het grondgebied van die 
voormalige gemeenten van kracht.   
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Sluitingstijden horeca 
Voor de horeca gelden tot nu toe verschillende sluitingstijden zoals uit onderstaand overzichtje blijkt.  
De horeca in Breukelen moet ma t/m vr uiterlijk 01.30 uur sluiten en in het weekend 02.30 uur. 
De horeca in Loenen moet ma t/m vr uiterlijk 01.00 uur sluiten en in het weekend 02.00 uur. 
De horeca in Maarssen moet ma t/m vr uiterlijk 03.00 uur sluiten en in het weekend 04.00 uur. 
 
De sluitingstijden in één keer harmoniseren heeft nog al wat consequenties voor onder andere de 
horeca. Daarbij is het de vraag of de sluitingstijden overal in de Stichtse Vecht dezelfde moeten zijn en 
welke tijden dan gaan gelden. Bovendien is de mening van de nieuwe burgemeester hierover als 
eerstverantwoordelijke voor de openbare orde nog niet bekend. Daarom wordt voorgesteld de 
sluitingstijden zoals die voor Breukelen, Loenen respectievelijk Maarssen golden, voorlopig te 
handhaven.  
Er wordt geen openbare orde probleem verwacht aangezien ook nu geen sprake is van een 
aantrekkende werking op de gemeente met de langste openingstijden. 
In overleg met de plaatselijke horeca kunnen nieuwe sluitingstijden worden voorbereid. 
 
Geluidnormen horeca 
In overleg met de milieudienst zijn de tijdstippen en de decibellen vastgelegd ten aanzien van 
collectieve en incidentele festiviteiten in de horeca. 
 
Woonschepen 
In de nu voorliggende APV is een link gelegd met de geldende bestemmingsplannen. Voorts blijven 
de bestaande beleidsregels ter uitvoering van de betreffende APV bepalingen voorlopig voor het 
grondgebied van de afzonderlijke gemeenten van kracht. 
 
Algemeen  
Uitvoeringsbesluiten en beleidsregels die zijn gebaseerd op de afzonderlijke APV’s blijven voorlopig 
van kracht totdat deze worden geharmoniseerd.  
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2011vast te stellen en de 
Verordening ter bestrijding van parkeerexcessen gemeente Maarssen 2002 in te trekken. 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
De commissie is gehoord. 
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Alle documenten die op dit voorstel betrekking hebben, liggen voor u in de leeskamer ter inzage. 
 
Stuurgroep herindeling 
 
drs. M.M. van ’t Veld 
voorzitter Stuurgroep herindeling 


