
Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. 
Commissievergadering d.d. 
Commissie 
Portefeuillehouder 
Programmaonderdeel

3 juni 2021 
20 mei 2021

Registratienummer
Productiedatum

Bestuur 81 middelen 
Burgemeester E.J. Roest 
001. Bestuur 
001.002 Raad en Griffie 
2021000936 
24 maart 2021

Onderwerp
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Bloemendaal 2021.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021; 

gelezen het advies van de commissie Bestuur ík Middelen van 20 mei 2021; 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

t» ę s I u i t:

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal 2021 vast te stellen, conform bijlage 
1 van dit raadsvoorstel.

De raad voornoemd, d.d. 3 juni 2021

CDA en GroenLinks dienen een amendement in (kenmerk C, corsanummer 2021001862) met als 
dictum:

Besluit in afwijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel

1. dat artikel 2:3 lid 4 van het tekstvoorstel komt te vervallen en artikellid 5 vernummerd wordt 
naar artikellid 4. Hiermee komt het gehele artikel 2:3 van de nieuwe APV als volgt te luiden:

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, 
waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet 
openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 
uren voordat de betoging wordt gehouden, schríftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
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a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van 
beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te 
bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van 
de kennisgeving is vermeld.
4. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in 
behandeling nemen buiten deze termijn.

Amendement C wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

GroenLinks en D66 dienen een amendement in (kenmerk D, corsanummer 2021001873) met als 
dictum:

Besluit

Aan het voorgelegde besluit toe te voegen:

"met dien verstande dat:

» Artikel 2.10 lid 3 punt i luidt:
(semi-)professionele foto- of filmopnames, mits:
a. deze ten minste vier weken van te voren aan de gemeente zijn gemeld en
b. de opnamen plaatsvinden tussen 08:00 uur en 20.00 uur en
c. niet of nauwelijks hinder ontstaat voor gebruikers van de openbare ruimte en
d. hinder voor omwonenden wordt beperkt;

« De tekst in artikel 2:25 lid 3.İ wordt verplaatst naar art. 2:25 lid 3.h en daar als laatste zin 
opgenomen; (het punt i. kan dan worden geschrapt)."

Amendement D wordt aangenomen met 18 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, LB,
VDB, ZB) en 1 stem tegen (HvB).

GroenLinks dient een amendement in (kenmerk H, corsanummer 2021001881) met als dictum:

Besluit in afwijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel

Ad A) In het hoofdstuk Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, naar Afdeling 1
Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden te verplaatsen Artikel 2:2 en als volgt te laten
luiden:

Artikel 2:2
1. Het is verboden geluidsapparatuur, inclusief muziekinstrumenten met geluidsversterking aanwezig 

te hebben in de door de burgemeester aangewezen gebieden en locaties, met uitzondering van 
inrichtingen in de zin van de Wet of het Besluit milieubeheer of woningen en bijbehorende erven.

2. De burgemeester kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken naar tijd, 
plaats en soort apparatuur en instrumenten.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op evenementen als bedoeld in hoofdstuk 2 
afdeling 7.
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Ad B) dat artikel 2:48 lid 1 van het tekstvoorstel wordt gewijzigd en als volgt komt te luiden 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare 
plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te 
gebruiken of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben.

Amendement H wordt aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 
3 stemmen tegen (HvB, LB, ZB).

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht met inachtneming van de aangenomen 
amendementen C, D en H en wordt het raadsvoorstel aangenomen met 16 stemmen voor (VVD, 
GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 3 stemmen tegen (HvB, LB, ZB)

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
De Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal 2021 vast te stellen, conform bijlage 
1 van dit raadsvoorstel.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De laatste integrale aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) dateert 
van 2019. In 2020 is de Apv alleen op onderdelen aangepast. Zo is er onder andere een verbod op 
magneetvissen en carbidschieten ingevoerd. Vanuit de organisatie is er behoefte om de Apv 
opnieuw integraal aan te passen, zodat deze aansluit bij de actuele situatie en de huidige 
jurisprudentie. Bij deze integrale aanpassing zijn ook de wijzigingen die de VNG heeft aangedragen 
(middels ledenbrieven) doorgevoerd.

Beoogd effect
Het doel van de aanpassing is het actualiseren van de verordening om zo te voldoen aan de 
huidige maatstaven van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Hierbij is zoveel mogelijk in lijn van 
de Model-APV van de VNG gebleven. Ook is gekeken naar harmonisatie van bepaalde artikelen met 
de gemeente Heemstede, omdat dit vanuit handhavingsperspectief gewenst is.

Politieke keuzeruimte
In het algemeen wordt de keuzeruimte gevormd door de zogenaamde bovengrens, de 
benedengrens en de territoriale grens. Met de bovengrens is bedoeld dat de gemeentelijke 
verordening niet in strijd mag zijn met hogere regelgeving, waaronder wetten van het rijk. Met de 
benedengrens is bedoeld dat de verordening het openbaar belang te allen tijde moet raken en niet 
mag treden in de bijzondere belangen van ingezetenen (burgers). Tevens wordt de regelgevende 
competentie begrensd door de territoriale gemeentegrens.

Gedachtegang
Argumenten
De raad stelt de Apv 2021 vast want de huidige Apv is niet meer actueel
Het is van belang om de Apv in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen op het gebied 
van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Daarnaast dient de Apv aangepast te worden aan de 
actuele ontwikkelingen, zowel landelijk als lokaal.

De raad stelt de Apv 2021 vast want anders ontstaat er achterstand op wet- en regelgeving ten 
opzichte van andere gemeenten.
Als de raad alles bij het oude zou willen laten, kan hierdoor een waterbed-effect ontstaan. 

Kanttekeningen
De raad stelt de Apv 2021 vast maar de Omgevingswet komt eraan
In het kader van de Omgevingswet, die naar verwachting 1-1-2022 in werking treedt, gaan alle 
gemeentelijke regels die over de fysieke leefomgeving gaan, over naar het Omgevingsplan. Zo ook 
die regels uit de Apv. Voor deze exercitie heeft de gemeente 8 jaar de tijd.

Alternatieven
Als het actueel houden van de Apv het uitgangspunt is, zijn er geen alternatieven.

Overwegingen van het college
Het college vindt het van belang dat de Apv actueel is.
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Middelen
Financiële middelen
Het besluit om de Apv aan te passen heeft geen financiële gevolgen.

Personele middelen
Er zijn geen extra personele middelen nodig.

Organisatorische middelen
Er hoeven geen organisatorische maatregelen genomen te worden.

Participatie
Participatie met burgers heeft niet plaatsgevonden. De impact van de aanpassing is namelijk niet 
dusdanig groot, dat het gewenst is om burgers bij de aanpassing te betrekken. Wel zijn alle 
afdelingen van de gemeente Bloemendaal bij de aanpassing betrokken, voor zover zij zich 
bezighouden met bepalingen uit de Apv. Daarnaast is advies gevraagd aan de OD-IJmond en de 
politie.

Communicatie
De gebruikelijke procedure bij het vaststellen van verordeningen wordt in acht genomen.

Samenwerking (Heemstede)
Er is met name op het gebied van openbare orde en veiligheid samengewerkt met de gemeente 
Heemstede. Vanuit team Openbare Orde en Veiligheid was er behoefte tot aanpassing van enkele 
regels in overeenstemming met Heemstede. Dit komt het uniforme toezicht en handhaving ten 
goede.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Als de raad besluit tot het vaststellen van de verordening, vindt publicatie plaats via overheid.nl. 

Evaluatie
De Apv wordt periodiek geëvalueerd en aangepast aan de hand van vooral de VNG-ledenbrieven 
waarin wijzigingen in de Model-Apv worden voorgesteld.

Diverse hoofdstukken- en afdelingen zullen (te zijner tijd) in het kader van de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet uit de Apv worden overgeheveld naar het Omgevingsplan.

Bijlagen
2021000934 Apv 2021 
2021000968 Was/Wordt lijst Apv 2021

Achterliggende documenten
2021000969 Zomerwijziging VNG 2020 
2021000970 Wijziging Model-Apv VNG oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


