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Bloemendaal

Amendement aanpassing APV

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

GroenLinks
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Raadsvoorstel 2020000209 (wijziging artikel van de Algemene plaatselijke
verordening Bloemendaal 2019)

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 2021,

A. Constaterende

1. dat in de voorgestelde APV-tekst (raadsvoorstel 2020000209) een voorschrift ontbreekt over het 
in bezit hebben van geluidsapparatuur dan wel muziekinstrumenten met geluidsversterking.

Overwegende

1. Dat het noodzakelijk is om de handhavingsgrond op te nemen om ook in het geval van 
“toestellen of geluidsapparaten die niet in werking zijn”, maar waarvan de verwachting is dat 
deze voor de omgeving geluidhinder gaat veroorzaken, te kunnen handhaven.

2. Dat in de zomer van 2020 de voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland een verbod heeft 
ingesteld op de aanwezigheid van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten op het strand.

3. Dat doel hiervan was om grootschalige samenkomsten van mensen bij illegale pop-up feesten 
op het strand/in de openbare ruimte tegen te gaan.

4. Dat dit verbod volgens de politie buitengewoon effectief is bij het voorkomen van illegale pop-up 
feesten.

5. Dat volgens het openingsplan van het kabinet om de samenleving veilig maar gefaseerd te 
heropenen gedurende de zomermaanden nog steeds vergaande beperkingen gelden ter 
bestrijding van de coronapandemie.

6. Dat daarom er nog steeds een noodzaak bestaat om grootschalige samenkomsten als gevolg 
van pop-up feesten tegen te gaan.

7. Dat echter het verbod op aanwezigheid van geluidsapparatuur niet is opgenomen in de Tijdelijke 
Wet Maatregelen Covid-19.

8. Dat het daarom ter bescherming van de volksgezondheid en de openbare orde noodzakelijk is 
om dit verbod op te nemen in de APV.
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ln het hoofdstuk Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, te verplaatsen van 
afdeling 2 Betoging, naar afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden: artikel 
2:2 en als volgt te laten luiden: Z

Artikel 2:2 Z

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 rp'ílieubeheer of woningen 
en bijbehorende erven. Z

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

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op evenèmenten als bedoeld in hoofdstuk
2 afdeling 7. Z

B. Constaterende

1. dat de voorgestelde APV-tekst art. 2:48 luidt: f

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 aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet; j

b. een andere plaats dan een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
c. straatfeesten en overige activiteiten /die plaatsvinden op de weg en waarvoor overeenkomstig 
artikel 2:25, lid 3, van deze verordening melding is gedaan of op grond van deze verordening 
vergunning is verleend door de burgemeester.

Overwegende

1. Dat het noodzakelijk is om /n 2:48 lid 1 de bevoegdheid op te nemen om ook in geval van ‘niet 
aangebroken flessen' te lyjnnen handhaven.

Besluit in afwijking en tôr aanvulling van het raadsvoorstel

Ad A) In het hoofdstukį 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.
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ln het hoofdstuk Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, te verplaatsen van 
afdeling 2 Betoging, naar afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden: artikel 
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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.

B. Constaterende

1. dat de voorgestelde APV-tekst art. 2:48 luidt:

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 aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
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artikel 2:25, lid 3, van deze verordening melding is gedaan of op grond van deze verordening 
vergunning is verleend door de burgemeester.

Overwegende

1. Dat het noodzakelijk is om in 2:48 lid 1 de bevoegdheid op te nemen om ook in geval van ‘niet 
aangebroken flessen’ te kunnen handhaven.

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.
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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.

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.

Ingediend door GroenLinks,

RWJŽftriíSwĩjiT

Sterçimen voor: 
Stemmen tegen:
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