
 

Oplegnotitie 
Toelichting op de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2014 
 
Inleiding 
In 2011 is de APV Stichtse Vecht vastgesteld. Daarna is een aantal artikelen door veranderde 
wetgeving of inzichten gewijzigd, zodat deze nu verwerkt kunnen worden in de nieuwe APV. Verder 
heeft de gemeenteraad vorig jaar de sluitingstijden voor de horeca aangepast en is er hondenbeleid 
vastgesteld. Deze zaken worden nu eveneens verwerkt in deze APV. 
 
Het voorstel om te komen tot een nieuwe APV is voorbereid door een ambtelijke werkgroep 
bestaande uit verschillende disciplines. Daarnaast is advies gevraagd aan politie, brandweer en 
omgevingsdienst. 
De model APV is echter geen maatwerk; veel bepalingen hebben betrekking op zaken die in 
sommige gemeenten niet of nauwelijks spelen. Veel bepalingen in de APV zijn dan ook optioneel, de 
betreffende gemeente moet zelf afwegen of het zinvol is om die bepalingen over te nemen. 
 
De APV Stichtse Vecht 2014 is gebaseerd op de model APV van de VNG. Veel artikelen in deze APV 
zijn preventief opgenomen. De burgemeester of het college kunnen indien noodzakelijk deze 
artikelen gebruiken door bijvoorbeeld periodes of gebieden aan te wijzen. Door deze artikelen op te 
nemen, kan wanneer er sprake is van een gevaarlijke of overlastgevende situatie onmiddellijk zonder 
wijziging van de APV gehandhaafd worden. 
 
Leeswijzer 
Op sommige plaatsen in de APV komt u het woord “vervallen” tegen. Dit houdt in dat dit artikel in zijn 
geheel is vervallen, dat de model verordening hier geen alternatief voor biedt en dat niet verwacht 
wordt dat dit artikel in de nabije toekomst terug in de APV opgenomen zal worden. Wanneer u de 
term “gereserveerd” ziet staan, betekent dit dat het artikel momenteel niet is opgenomen in de APV 
maar dat dit artikel optioneel is en mogelijk in de toekomst wel weer kan worden opgenomen. 
 
Belangrijkste wijzigingen 
De APV is maatwerk en soms zijn artikelen in de model APV facultatief of zijn ze niet passend bij 
onze gemeente. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 
de APV Stichtse Vecht 2011. Uiteraard zijn alle artikelen inclusief de wijzigingen opgenomen in de 
integrale tekst van de APV Stichtse Vecht 2014. Veel artikelen zijn ongewijzigd gebleven, maar dat 
neemt niet weg dat er op korte termijn beleid ontwikkeld zal worden. 
Het betreffende artikel in de APV is dan voldoende duidelijk om als basis te dienen voor beleid. 
 
 
 
Artikel Onderwerp Korte inhoud Noodzaak wijziging 
Art. 1:1 Bebouwde kommen De reikwijdte van een 

aantal artikelen is beperkt 
tot de bebouwde kom. 

Voor de burger is dit duidelijker 
waar te nemen, aangezien dit 
wordt aangegeven met borden. 
 

Art. 2:12 Uitweg  Niet overal kan een uitrit 
worden toegestaan. 

In de praktijk blijkt er behoefte 
te bestaan aan een 
vergunningplicht met een 
aantal specifieke 
weigeringsgronden. 

Art. 2:28 Exploitatievergunning Voor de exploitaitie van 
een openbare inrichting is 
een vergunning vereist. 
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Art. 2:29 Sluitingstijden  In het belang van de 
openbare orde is de 
horeca aan sluitingstijden 
gebonden. 

In 2013 heeft de raad de 
sluitingstijden voor de horeca 
gelijk getrokken voor het hele 
grondgebied van de gemeente. 
 

Art. 2:57 Loslopende honden Aanlijngebod binnen de 
bebouwde kommen 

Terugdringen overlast en 
betere handhaafbaarheid. 

Art. 2:58 Hondenpoep Opruimen hondenpoep Terugdringen overlast en 
betere handhaafbaarheid. 
 

Art. 2:75 Verblijfsontzegging Aan bepaalde personen 
een verbod opleggen om in 
een betreffend gebied te 
verblijven. 

Het tegengaan van verstoring 
van de openbare orde. 

Art. 4:1 t/m 
4:6 

Geluidsparagraaf  Het houden van 
festiviteiten in inrichtingen 
op een aantal dagen per 
jaar. 

Een aantal geluidsvoorschriften 
is moeilijk handhaafbaar en 
onjuist op geluidtechnisch 
gebied. 
 

Verschillende 
artikelen 
 

Aanwijzen gebieden 
door college 

“Het college kan gebieden 
aanwijzen waar het 
verboden is om…..” , 
hierbij wordt de indruk 
gewekt dat het college 
door de gebiedsaanwijzing 
een verbod in het leven 
roept, terwijl het college 
daartoe niet bevoegd is. 
“Het is verboden in door 
het college aangewezen 
gebieden…..” 
Het is een kwestie van 
formulering, maar met 
deze laatste tekst is het 
duidelijk dat de raad in zijn 
verordening het verbod 
creëert. 

Uitspraak rechtbank Den Haag 
d.d. januari 2012. 
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