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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 & Middelen van 20 mei 2021;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l 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

de voorzitter,

de griffier,

-2Voorgesteld 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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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.

