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Voorgesteld raadsbesluit

1. de Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke verordening
gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
2. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de vierde dag na bekendmaking
van het besluit tot vaststelling van deze verordening.
Samenvatting

In 2011 heeft uw raad de laatste wijziging van de gewijzigde APV 2009 vastgesteld.
Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een nieuwe aanpassing van de
APV rechtvaardigen. Dit betreft onder andere aanpassing van tekstuele
onduidelijkheden en verouderde begrippen, het maken van een afweging voor iedere
vergunning of ontheffing over het wel of niet toepassen van de Lex Silencio Positivo
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) en uitbreiding van de werking van
artikel 2:5 (voorwerpen op of aan de weg) in verband met het zonder recht of titel
plaatsen van trampolines in plantsoenen en het aan banden leggen van zogenaamde
A0-reclameborden rond met name lantaarnpalen her en der in de gemeente.
Aanleiding

In 2007 is de model-APV van de VNG ingrijpend herzien. Vier jaar na dato is er
aanleiding geweest om dit model te actualiseren. Dit is enerzijds gebaseerd op
veranderingen in landelijke wetgeving, maar vooral op input van actieve, opmerkzame
en inventieve gemeenteambtenaren en raadsleden die knelpunten, suggesties en
vragen uit de praktijk aandroegen.
Daarnaast levert ervaring in Velsen zelf met bijvoorbeeld de beperkingen van artikel 2:5
APV (voorwerpen op of aan de weg) reden op tot aanpassing van de APV.
Programma

Programma 10: Openbare orde en veiligheid
Kader

Gemeentewet: artikel 149
Model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Europese Dienstenrichtlijn
Dienstenwet
Beoogd doel en effect van het besluit

Een goede ordening van het gebruik van de openbare ruimte met zo min mogelijk
regeldruk en administratieve lasten voor burgers en bedrijven enerzijds en
handhaafbare regelgeving voor de gemeente anderzijds.
Directe maatschappelijke consequenties

Het oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte door het plaatsen van voorwerpen kan
beter worden aangepakt.
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Argumenten

In 2007 is de model-APV van de VNG in belangrijke mate herzien om waar mogelijk de
regeldruk te verminderen. In Velsen is dat gebeurd met de vaststelling van de APV
2009. Met de vragen, suggesties en praktijkervaringen van de afgelopen vier jaar is de
model-APV van de VNG geactualiseerd. Deze wijzigingen betreffen de volgende zaken:
1. redactionele wijzigingen en verbeterde afstemming op de aanwijzingen voor
decentrale overheden: tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen zijn
aangepast;
2. voor iedere vergunning of ontheffing in de model-APV is een afweging gemaakt over
het wel of niet toepassen van de Lex Silencio Positivo (positieve fictieve beschikking
bij niet tijdig beslissen). De artikelen 1:9 en 1:10 kunnen daarmee komen te vervallen.
Daarnaast wordt autonoom de redactie van artikel 2:5 APV aangepast om enerzijds te
kunnen optreden tegen het toenemend verschijnsel van plaatsing van trampolines in
plantsoenen, anderzijds om de plaatsing van zogenaamde A0-reclameborden in de
openbare ruimte waarop evenementen, voorstellingen e.d. worden aangekondigd te
kunnen reguleren.
Het plaatsen van trampolines in de openbare ruimte kan gevaar opleveren voor
personen en zaken, waarvoor de gemeente geen aansprakelijkheid wenst te
aanvaarden.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

Het alternatief voor de aanpassing van met name artikel 2:5 is om dit niet te doen. Bij
het plaatsen van trampolines in de openbare ruimte heeft de gemeente dan alleen de
privaatrechtelijke weg om trampolines verwijderd te krijgen. Die is lang en relatief gezien
kostbaar.
Wat de A0-reclameborden betreft blijft dan de wildgroei bestaan van dit moment.
Risico’s

Als er door gebruik van trampolines in de openbare ruimte ongelukken gebeuren, dan is
de eigenaar van die trampoline aansprakelijk. Ook in het geval dat de gemeente op de
hoogte is van de aanwezigheid van die trampoline.
Echter, als de gemeente in dit soort situaties niet optreedt en de gevaarlijke situatie laat
voortbestaan, loopt zij het risico van imagoschade.
Financiële consequenties

N.v.t.
Uitvoering van besluit

De vaststelling van de wijziging van de APV wordt officieel bekend gemaakt in het
weekblad De Jutter/ de Hofgeest en zal worden gecommuniceerd via de gemeentelijke
infopagina in hetzelfde weekblad.
De wijzigingen worden ook doorgevoerd in de Regelingenbank op de website van de
gemeente.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Concept raadsbesluit
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
D. Emmer

De burgemeester,
F.M. Weerwind
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