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Discussies voor een nieuwe APV 
Adviezen van de jongerenraad adviesrapport openingstijden horeca Ridderkerk september 2010 

en adviezen opgetekend op 22 september – avond met horeca, winkeliersvereniging en jongerenraad.  
 
Adviezen uit rapport jongerenraad (onderzoek vond plaats eind 2009) 
 Overlast is vaak in de vorm van geluidsoverlast 

geproduceerd door rokende mensen, die door 
het rookverbod verplicht zijn om hun sigaret 
buiten te roken.  

Dit probleem is bekend. Het is op te lossen door een rookruimte in de horecagelegenheid. De oplossing 
zit niet in een nieuwe APV.  

 Onderzoek door JRR bij jongeren: bijna de 
helft van de Ridderkerkse jongeren gaat niet uit 
in Ridderkerk. 80% vindt het aantrekkelijker als 
de openingstijden worden verruimd. De 
meerderheid van die 80% wil graag 
openingstijden tot drie of vier uur.  

Bij het vaststellen van openingstijden moeten verschillende belangen worden afgewogen. De wens van 
de jongeren is één van die belangen. Dit belang heeft niet de doorslag gegeven. 

 Verbetering van horecabeleid met oog op 
veiligheid en overlast zou het hanteren van een 
‘blacklist’ kunnen zijn. Herrieschoppers die 
bekend zijn bij de horecaondernemers en 
politie wordt dan de toegang ontzegd.  

In artikel 2:31 is de volgende regeling opgenomen: 
3. Het is de exploitant of leidinggevende van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:27, eerste 
lid, verboden in die inrichting toe te laten of te laten verblijven niet tot zijn gezin behorende personen, die 
naar het oordeel van de burgemeester misbruik van alcoholhoudende drank plegen te maken en wier 
namen als zodanig schriftelijk door de burgemeester aan die houder zijn opgegeven. 
4. Het is aan een persoon wiens naam ingevolge het bepaalde in het derde lid door de burgemeester aan 
de exploitanten van openbare inrichtingen, als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, is opgegeven, verboden 
zich in een dergelijke inrichting te bevinden nadat hij schriftelijk door de burgemeester van dit verbod in 
kennis is gesteld. 
5. Het verbod in het vierde lid geldt voor een bepaalde periode, die niet langer is dan een jaar. 
 

 Zorg voor meer transparantie en communicatie 
tussen verschillende partijen.  

In het algemeen is dit een goed advies. 

 Zorg voor een goed uitstroombeleid. 
Geleidelijke uitstroom bevordert de veiligheid.  

Het bestaande afkoelbeleid voor enkele gelegenheden kan ook onder de nieuwe APV worden voortgezet. 

 Zorg voor een disco op een afgelegen plek in 
Ridderkerk, waar geen huizen zijn in de nabije 
omgeving, zoals bijvoorbeeld op een 
industriegebied.  

Het initiatief hiervoor zal uit de commerciële markt moeten komen. Een wijziging van de APV zorgt niet 
voor de vestiging van een discotheek. 

 De jongerenraad heeft in het onderzoek de 
omwonenden niet gehoord. Dat had wel 
moeten gebeuren. Excuses. Zij heeft wel 
gesproken met de politie, met 

Het onderzoek naar de mening van omwonenden wordt gemist. Ook deze belangen moeten worden 
gewogen. 
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horecaondernemers en met de politieke 
partijen.  

 De JRR stelt het 2, 3, 4-model voor. Dat 
betekent: tussen 2 en 3 uur vrije in- en uitloop 
in horecagelegenheden, na 3 uur niet meer 
binnengaan, om half 4 de tap dicht en om 4 uur 
sluiten. Dit voorstel geldt alleen voor het 
weekend.  

Na afweging van de verschillende belangen is niet gekozen voor een verruiming van de huidige 
openingstijden. 

 Ridderkerk wordt met ruimere sluitingstijden 
aantrekkelijker voor jongeren. 

Zie hierboven. 

 Veel van de overlast komt vanuit de Soos, die 
relatief vroeg sluit. Men heeft het hier over 
‘hangjongeren’. Verruiming van openingstijden 
kan een oplossing bieden hiervoor.  

Zie hierboven 

 Argument tegen verruiming van openingstijden 
mag niet zijn dat er meer alcohol wordt 
gebruikt. Dit is en blijft een 
verantwoordelijkheid van het individu 

Het gebruik of misbruik van alcohol is de verantwoordelijkheid van het individu, maar heeft wel degelijk 
ook maatschappelijke aspecten. Projecten als jeugd en alcohol zijn er nu juist op gericht om 
alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen. 

 Zorg ervoor dat hardwerkende mensen ook 
gezellig kunnen uitgaan.  

Hardwerkende mensen – en ook andere mensen – houden de gelegenheid om gezellig uit te gaan. 

 Doe eventueel een pilot met de 2, 3, 4-
methode.  

Op dit moment wordt hier niet voor gekozen. 

 Stimuleer aktief meer diversiteit in het 
uitgaansleven 

Dit is geen kerntaak voor de gemeente. In een tijd van bezuinigingen wordt hierin geen actie 
ondernomen. 

 Hanteer een geleidelijke uitstroom zodat 
overlast afneemt 

Het bestaande afkoelbeleid voor enkele gelegenheden kan ook onder de nieuwe APV worden voortgezet. 

 Maak een blacklist met bekende 
herrieschoppers en communiceer daarover 
tussen gemeente, politie en 
horecaondernemers.  

Zie hierboven. 

 Een van de redenen van het maken van dit 
rapport: we pikken het niet langer dat kleine 
groepen jongeren het verstoren voor alle 
anderen. 
 

Wij waarderen het dat dit initiatief is genomen. 
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Adviezen 22 september 2010 over APV tussen horeca, jongeren en winkeliersvereniging (bewoners kwamen niet) 
 Zorg dat er geen verwarring is over het begrip 

‘discotheek’.  
 

Er is uiteindelijk niet gekozen voor een onderverdeling in categoriën openbare inrichtingen. Er ontstond 
teveel onduidelijkheid, onder andere over het begrip “discotheek”. 
In de gekozen regeling is de definitie minder belangrijk; een discotheek is een openbare inrichting. 

 Onderzoek de mogelijkheid van een 
afkoelperiode.  

Het bestaande afkoelbeleid voor enkele gelegenheden kan ook onder de nieuwe APV worden voortgezet. 

 Wens: horecatelefoon en blacklist Zie artikel 2.31 voor de blacklist. 
Voor afspraken over een horecatelefoon moet men overleggen met de politie. De gemeente kan daarin 
hooguit advies geven. Dit kan niet geregeld worden in de APV. 

 12 x per jaar afwijken van geluidsnormen en 
verlichtingsnormen: sommigen vinden dat veel, 
anderen vinden dat goed.  

12 x per jaar is overeenkomstig de APV Ridderkerk 2007. De bestaande aantallen blijven gehandhaafd. 

 Bewaren van houdopstanden 
(kapvergunningen) groenkaart graag in 
participatie. 

De groenkaart wordt in participatie gebracht. 

 APV uitbreiden van overlast van hondenpoep 
ook naar paardenpoep 

Er wordt nu geen regeling over paardenpoep in de APV opgenomen. Hiervoor is eerst een nader 
onderzoek nodig. 

 Voorschriften voor het gebruik van 
ruiterpaarden.  

Hier is een landelijke regeling voor: 
Artikel 8 RVV 1990 
1.Ruiters gebruiken het ruiterpad. 
2.Zij gebruiken de berm of de rijbaan indien een ruiterpad ontbreekt.  
 

 Maak voorschriften voor scootmobiels.  Hier is al een landelijke regeling voor: 
Artikel 20 RVV 1990 
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:  
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur; 
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor: 
1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur; 
2. op de rijbaan 45 km per uur; 
c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur. 

 
 Zorg voor een plek in het bestemmingsplan 

waar zware horeca mag 
Dit advies gaat niet over de APV. Het advies zal worden doorgegeven aan de betreffende afdeling. 

 Zet de APV in de gemeentegids! De APV is te omvangrijk om in zijn geheel in de gemeentegids te plaatsen. Wij zullen goed nadenken op 
welke wijze de APV kenbaar moet worden gemaakt. In ieder geval zal de APV via de website 
geraadpleegd kunnen worden. 
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