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VERMINDERING REGELDRUK



Vooraf

 Stukken doorgenomen?

 Kijk in de keuken



Doel bijeenkomst 

Inzicht in:

- wijzigingen Apv

- redenen daarvoor

- effecten

- hoe verder?



Vermindering regeldruk

 minder regels

 actuele regels 

 heldere regels 

 handhaafbare regels 

 minder lasten voor inwoners 

 minder uitvoeringslasten voor gemeente en 

daarmee voor inwoners 



Systeem Apv

Doel: openbare orde en veiligheid waarborgen

Instrumenten:

- verboden;

- vergunning/ontheffing/vrijstelling;

- aanwijzingsbesluit;

- kennisgeving;

- melding;

- normen.



Systeem Apv

Bevoegd gezag:

- Raad;

- College;

- Burgemeester.



Systeem Apv

Grenzen aan bevoegdheid:

- (hogere) wet;

- algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

- algemene rechtsbeginselen.



Resultaat: minder regels

- van 37 vergunningen/ontheffingen naar 22 
vergunningen

- van 130 naar 121 artikelen

- van 347 naar 280 artikelleden



Resultaat: vervallen vergunningen

- vergunning om masker te mogen dragen

- vergunning voor evenement in gebouwen

- collectevergunning

- vergunning voor containers (nu alg. regels)

- vergunning voor steigers (nu alg. regels)



Resultaat: vervallen ontheffingen

- samenscholing en ongeregeldheden

- objecten onder hoogspanningslijn

- aanwijzingsgebied verbod glas op de weg

- betreden van plantsoenen e.d.

- parkeren voertuigen autobedrijf e.d.

- parkeren reclamevoertuigen

- parkeren grote voertuigen

- aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

- vrijheid van meningsuiting

- asverstrooiing



Actuele regels

- verwijzingen naar niet meer bestaande 

regels

- verkeerde verwijzingen

- woonoverlastbepaling

- artikelen over heling



Heldere regels 

- Minder formeel taalgebruik

- Ontheffing is nu vergunning

- Doorlopende nummering (met reserveringen)

- Moeilijke zinnen zijn leesbaarder

geformuleerd



Handhaafbare regels

- Niet allemaal even handhaafbaar

- Preventieve werking

- Vervallen regels hoeven niet meer te worden 

gehandhaafd

- Heldere regels vergroten handhaafbaarheid



Minder lasten voor inwoners

- Geen vergunning geen leges

- Geen administratieve rompslomp

- 14 Van de 74 verboden zijn vervallen

- Andere kant van de medaille

- Regels zijn toegankelijker en leesbaarder

- Algemene regels ipv/naast vergunning

- Apv wordt digitaler



Minder uitvoeringslasten voor gemeente en 
daarmee voor inwoners

- Mes snijdt aan 2 kanten

- Win win



Errata oplegnotitie

- Snuffelmarkten (art. 2:24, lid 1, onder g) 

vervalt: wél vergunningplichtig

- (Air) b en b (art. 2:27, lid 1, onder a)

- Vakantiewoningen (art. 2:27, lid 1, onder a)

- 5 vergunningplichten vervallen

- Drugsoverlast op straat (art. 2:74a)



Omgevingswet

- Officiële inwerkingtreding: 1 jan. 2021

- Zeer waarschijnlijk later

- Hoe anticiperen op Ow?

* huis opruimen voor verhuizing

* binnen bestaande regels blijven

* Omgevingsverordening



Vervolgstappen

In maart 2018 in raad:

- Bouwverordening;

- (Brandbeveiligingsverordening 2010);

- Handelsreclameverordening 2014;

- Afvalstoffenverordening 2010;

- Marktverordening 2015;

- Wegsleepverordening 2015;

- Parkeerverordening 2015;

- Beheersverordening algemene begraafplaatsen 2010;

- Verordening betreffende speelautomatenhallen 2016;

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.



Vervolgstappen

In juni in raad:

- Inspraakverordening 2019;

- Verordening commissie bezwaarschriften;

- Parkeerfondsverordening;

- Verordening straatnaamgeving en huisnummering;

- Verordening commissie straatnaamgeving.



Vervolgstappen

In september in raad:

- Welstandsnota;

- Reglement van orde van de Stadsbouwmeester;

- Reglement van orde van de Monumentencommissie;

- Drank- en Horecaverordening Paracommercie 2014;

- Monumentenverordening;

- Verordening geurhinder en veehouderij 2010;

- Verordening winkeltijden 2012. 



Vervolgstappen

In december 2018 in raad:

- laatste wijzigingen;

- relevante beleidsregels.



Vragen?


