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Adviesnota raad 

Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening'   
 

Beslispunten 

1. 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.  

Hierbij gaat het om de volgende inhoudelijke wijzigingen: 

 

- Artikel 2:29B Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet 

In artikel 2:29B is een zorgplicht opgenomen voor gebruikers en verhuurders van 

woningen om geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden te 

veroorzaken. De zorgplicht voor verhuurders geldt voortaan voor het gedrag van alle 

huurders en niet meer alleen voor huurders die niet-ingezetene zijn (niet ingeschreven 

in Basisregistratie Personen). Dat betekent dat verhuurders zorgdragen dat de 

woningen die zij verhuren geen ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaken. Artikel 

2:29B wordt hierdoor in overeenstemming gebracht met het aangepaste artikel 151d 

van de Gemeentewet. 

 

- Artikel 2:34a Verboden lachgasgebruik 

Het huidige artikel 2:34a wordt aangepast overeenkomstig het artikel over verboden 

lachgasgebruik uit de model-Apv van de VNG. 

In de model-Apv van VNG is het artikel voor lachgas (opnieuw) opgenomen. De 

verwachting is dat per 1 november 2021 een zogenoemde ‘feitcode’ van de Commissie 
Feiten en Tarieven van het Parket Centrale Verweking Openbaar Ministerie 

beschikbaar komt voor dit artikel. Door een verbonden feitcode aan dit artikel is het 

vanaf dat moment ook mogelijk een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen bij 

overtreding van artikel 2:34a. Om ook in Veldhoven hiervan gebruik te kunnen maken 

wordt artikel 2:34a aangepast overeenkomstig het artikel in de model-Apv van VNG. 

 

- Artikel 2:44 Loslopende honden 

In het huidige artikel 2:44 lid 1 onder d is opgenomen dat honden in het bezit dienen 

te zijn van een gemeentelijke hondenpenning. Er zijn geen hondenpenningen meer 

beschikbaar. Deze worden niet meer geproduceerd. Vandaar dat het in bezit zijn van 

een gemeentelijke hondenpenning komt te vervallen. Daarbij komt dat er op dit 

moment landelijk al een chip en registratieplicht geldt voor honden en vanaf 1 

november 2021 komen hier landelijk regels bij. 

 

- Artikel 5:23 Verboden plaatsen 

Artikel 5:23 geeft de plaatsen aan waar het verboden is om as te verstrooien. In dit 

artikel wordt als plaats ‘parken’ toegevoegd. Parken worden vaak bezocht door veel 
bezoekers. Volgens het huidige artikel van de Apv heeft de gemeente geen 

mogelijkheid om asverstrooiing in parken tegen te gaan. Door incidentele 
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asverstrooiing in parken te verbieden, wordt voorkomen dat willekeurig as in parken 

wordt verstrooid.   

 

Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd. Zo is op 1 juli 2021 de 

Alcoholwet in werking getreden als vervanging van de Drank- en horecawet. 

Alle verwijzingen naar de Drank- en horecawet in de Apv worden omgezet naar 

Alcoholwet. 

  

Verder bevat de Apv regels over de fysieke leefomgeving die betrekking hebben op de 

nieuwe Omgevingswet (Ow). In dit kader is de Apv aangepast met het oog op de 

inwerkingtreding van de Ow. De Ow treedt vooralsnog 1 juli 2022 in werking. De 

wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat vanaf juli 

2022 doorgewerkt kan worden met deze verordening onder de Ow. Het betreft een 

juridisch-technische omzetting.   

Deze wijzigingen van de Apv treden pas in werking tegelijk met de Omgevingswet. 

 

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 2021" (21int20225) 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 

Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst van het college. Over de 

wijzigingen van de Apv zal worden gecommuniceerd 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. Met uitzondering van de 

wijzigingen die doorgevoerd worden in verband met de Omgevingswet. Deze 

wijzigingen treden in werking tegelijk met de Omgevingswet. 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 2021.  

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Burgemeester Delhez geeft aan dat er een wetsvoorstel in de maak is inzake het 

verbieden van recreatief gebruik van lachgas. 
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

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

secretaris                                   burgemeester 
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