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Adviesnota raad 

Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening'  
 

Samenvatting 

Het is noodzakelijk een aantal wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening 

(Apv) aan te brengen. Hierbij gaat het om de volgende inhoudelijke wijzigingen: 

 

- Artikel 3:7 Apv Weigeringsgronden vergunning sexbedrijf 

In het huidige artikel 3:7 Apv wordt in het eerste lid tot uitdrukking gebracht 

dat de genoemde weigeringsgronden dienen als aanvulling op de algemene 

weigeringsgronden van artikel 1:8 Apv. Daarnaast komt de weigeringsgrond als 

‘de exploitant of beheerder is ontzet uit het ouderlijke gezag of de voogdij’ te 
vervallen. Hierdoor wordt aangesloten bij Wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregel. Dit overeenkomstig de modelverordening VNG; 

 

- Artikel 5.9 Apv Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 

Wijziging artikel 5:9 lid 2 onder a. In dit artikel de tekst ‘weg’ gewijzigd naar 
‘rijbaan’, waardoor verduidelijkt wordt waar het verbod niet van toepassing op 
is. Onder ‘de weg’ vallen verkeerstechnisch (Wegenverkeerswet) en qua 

wegbeheer ook groenstroken. Parkeren in groenstroken is niet toegestaan 

volgens artikel 5:9 lid 1. Om discussie over het begrip ‘de weg’ en 
groenstroken te voorkomen, wordt ‘de weg’ vervangen voor ‘de rijbaan’, 
waardoor het voor 1 uitleg vatbaar is;  

 

- Artikel 5:19 Apv Crossterreinen 

Het huidige artikel 5:19 Apv waarin het verbod om te crossen op enig terrein, 

geen weg zijnde, is opgenomen bepekt zich nu tot wedstijden of de 

voorbereiding daarvan. Aan dit artikel is toegevoegd dat dit ook verboden is 

voor crossen buiten wedstrijdverband. Dit overeenkomstig de 

modelverordening VNG. 

 

Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd. In de bijlage "Overzicht 

aanpassingen Apv 2020" (20int13545) staat per artikel gemotiveerd aangegeven 

waarom het betreffende artikel gewijzigd wordt of artikelen toegevoegd worden. In 

het document zijn de inhoudelijke en redactionele wijzigingen respectievelijk geel en 

blauw gearceerd weergegeven. 

 

Beslispunten 

Vast te stellen de 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening'. 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd 

de Apv vast te stellen. Gebleken is dat er aantal wijzigingen in de Apv nodig zijn.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

Voor dit voorstel zijn artikel 147 en 149 van de Gemeentewet van belang.  
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Beoogd effect 

Een Apv die in overeenstemming is met wetgeving en de actuele Veldhovense situatie 

en die redactioneel correct is.  

 

Argumenten 

1.1. De wijzigingen in de Apv zijn noodzakelijk vanwege de nieuwe omstandigheden, 

inzichten en wetgeving 

In de bijlage "Overzicht aanpassingen Apv 2020" (20int13545) staat per artikel 

gemotiveerd aangegeven waarom het betreffende artikel gewijzigd wordt of artikelen 

toegevoegd worden. In het document zijn de inhoudelijke en redactionele wijzigingen 

respectievelijk geel en blauw gearceerd weergegeven.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Dit voorstel heeft geen kanttekeningen en risico's.  

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  

 

Communicatie en samenspraak 

Over de wijzigingen van de Apv zal worden gecommuniceerd via een artikel in het 

gemeentenieuws en op de gemeentelijke website. Op die website kan de tekst van de 

gewijzigde Apv worden geraadpleegd. De Apv zal bovendien ter inzage worden gelegd.  

 

Uitvoering / planning 

De Apv treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking. Op de naleving van de Apv 

wordt toezicht gehouden en zo nodig gehandhaafd. De gewijzigde Apv ligt 12 weken 

ter inzage in het gemeentehuis.  

 

Bijlagen 

 

1. Raadsbesluit: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening; 

2. Overzicht aanpassing Apv 2020. 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De POHO licht een aanvullende wijziging van de APV toe. Het betreft een tijdelijk 

verbod op carbid schieten, dat om juridische redenen via een wijziging van de APV 

vastgelegd moet worden. Een in deze zin aangepast voorstel wordt voorgelegd aan de 

besluitvormende raad op 15 december a.s.  

 

Fracties stemmen in met het vaststellen van de verordening, inclusief het toe te 

voegen voorstel over een tijdelijk verbod op carbid schieten. 

De POHO zegt dat het verbod tijdelijk is, omdat volgend jaar de APV weer gewijzigd 

wordt. Dan kan ook naar het verbod op carbid schieten gekeken worden. 

 

De fractie van D66 wil het nieuwe voorstel, dat in de APV zal worden opgenomen over 

een tijdelijk verbod op het carbid schieten, nog in de fractie bespreken.  

Voor de besluitvormende vergadering van 15 december zal de fractie aangeven of het 

een hamerstuk kan zijn. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent vuurwerk en carbid schieten het huidige 

artikel 2:55 Apv wijzigen in een algeheel verbod op carbid schieten. 
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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