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Onderwerp

Wijziging Algemeneplaatselijke verordening Bloemendaal 2022.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelezen het advies van de commissie Bestuur & Middelen van 23 juni 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van dit

raadsvoorstel.

De raad voornoemd, d.d. 7 juli 2022

de voorzitter, de griffier,

 



Voorgesteld besluit

De Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 te wijzigen, conform bijlage 1 van dit

raadsvoorstel.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

In het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal

2022 (registratienummer 2021003155) is onder het kopje ‘evaluatie’ reeds aangegeven dat de

eerstvolgende aanpassing van de APV naar verwachting in juli 2022 zou plaatsvinden. Bij deze

aanpassing zou onder andere een vergunningen- dan wel ontheffingenstelsel voor deelscooters

worden meegenomen. Deze wijziging ziet dan ook onder andere op artikel 5:2 APV (parkeren van

voertuigen op de weg voor het herstellen, slopen, verhuren, verkopen of verhandelen). Daarnaast

zijn wij door de VNG op de hoogte gesteld van feit dat het zogenoemde ‘colorverbod’ uit de APV

onverbindend is verklaard.

Beoogd effect

Het doel van de wijziging is het actualiseren van de APV om zo te voldoen aan de huidige

maatstaven van wet- en regelgeving en jurisprudentie en de behoeften uit de praktijk.

Politieke keuzeruimte

Het vaststellen en wijzigen van de APV is een bevoegdheid van de raad. De raad bepaalt dan ook

de inhoud hiervan. Er kan ook voor worden gekozen om de APV niet te wijzigen.

Gedachtegang

Argumenten

De raad wijzigt de APV 2022 want deze 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 om te

voldoen aan de behoeften uit de praktijk.

Kanttekeningen

De raad wijzigt de APV 2022 maar de Omgevingswet komt eraan

In het kader van de Omgevingswet, die naar verwachting 1 januari 2023 in werking treedt, gaan

alle 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 uitgangspuntis, zijn er geen alternatieven.

Overwegingen van het college

Het college vindt het belangrijk dat de APV actueel is.

Middelen

Financiële middelen

Het besluit om de APV te wijzigen heeft geen financiële gevolgen.

Personele middelen

Er zijn geen extra personele middelen nodig.

Organisatorische middelen

Er hoeven geen organisatorische maatregelen genomen te worden.
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Participatie

Participatie met burgers heeft niet plaatsgevonden. De impact van de aanpassing ìs namelijk niet

dusdanig groot dat het gewenst is om burgers bij de aanpassing te betrekken.

Communicatie

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

Samenwerking (Heemstede)

Er heeft geen afstemming met gemeente Heemstede plaatsgevonden.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces

Als wordt besloten tot het wijzigen van de APV, 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 gehaald en worden opgenomen in het Omgevingsplan.

Bijlagen

2022001370 - Gewijzigde APV 2022

2022001363 - Was/wordtlijst

2022001365 - Wijziging Model-APV VNG januarì 2022

2022001367 - Concept Nadere regels vergunningen deslvoertuigen eee

2022001369 - Servicegebieden deelvoertuigen. —
  

Achterliggende documenten - er

Burgemeester en eeeallaie

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.
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