
herziening Algemene Plaatselijke 
Verordening  

  
   
Veiligheid Vergunningen en Handhaving  

 

Ambtenaar Mw. K. van Geldorp - T 0180 451 202 - e-mail info@ridderkerk.nl 

Startnotitie herziening Algemene Plaatselijke Verordening  
Versie 2 Datum 15 maart 2010 
Openbaar / Niet-openbaar 
 

wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) wordt geactualiseerd, zodat de 
verordening in overeenstemming is met nieuwe regelgeving, waaronder in ieder geval 
de Dienstenwet en de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Wij gaan een nieuwe APV opstellen. Deze APV zal via het college aan de raad worden 
voorgelegd ter vaststelling. Als uitgangspunt zal de modelverordening van de VNG 
worden gehanteerd.  
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De huidige APV is door de gemeenteraad vastgesteld op 4 oktober 2007. Op 23 april 
2009 is de 1

e
 wijziging vastgesteld. Inmiddels is er nieuwe regelgeving en zijn er nieuwe 

wensen en inzichten. 
- De Dienstenwet is in werking getreden. Deze wet geeft uitvoering aan de Europese 
Dienstenrichtlijn en gaat onder andere over de lex silencio positivo. 
- De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is aangenomen. Het wachten is 
op de publicatie van de Invoeringswet, waarna de Wabo in werking kan treden. Op dit 
moment wordt als ingangsdatum 1 juli 2010 genoemd. 
- De VNG heeft een advies gegeven over het herzien van het toezicht op 
horecabedrijven. Het gaat over het – gedeeltelijk – afschaffen van de 
exploitatievergunning voor horecabedrijven. 
- Vanuit de politie en door de burgemeester is een aantal wensen aangegeven voor 
wijziging van de APV. 
- De intrekking van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) geeft aanleiding tot een 
technische wijziging van de APV. 
Om al deze zaken te kunnen verwerken is een actualisering van de APV noodzakelijk. 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

De aanleiding om juist nu met de actualisering van de APV te starten is de invoering 
van de Wabo. Naar verwachting wordt deze wet op 1 juli 2010 ingevoerd. Een aantal 
vergunningen uit de APV wordt dan onderdeel van de omgevingsvergunning 
(bijvoorbeeld de kapvergunning). 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Risico is dat teveel onderwerpen aan de actualisering van de APV worden gekoppeld, 
waardoor de behandeltijd te lang wordt. Er zullen steeds weer nieuwe wensen en 
ontwikkelingen zijn die een vertaling in de APV kunnen krijgen. Op enig moment moet 
het raadsvoorstel worden afgerond en zullen nieuwe wensen en ontwikkelingen op een 
volgende herziening van de APV moeten wachten. 
 
Er wordt gewerkt aan samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving binnen de BAR-gemeenten. Het is wenselijk om zoveel mogelijk 
afstemming te zoeken met Barendrecht en Albrandswaard. De APV blijft echter een 
plaatselijke verordening, zodat de lokale verschillen mogelijk moeten zijn. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

Bij dit project hoort niet het herzien van beleidsregels die gebaseerd zijn op de APV. 
Wanneer deze beleidsregels aanpassing behoeven, behoort dat tot de taak van de 
specialisten op de verschillende vakgebieden.  
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planning Wenselijk is om op 1 juli 2010 een APV te hebben die Wabo-proof is. De laatste 
raadsvergadering voor die datum is 28 juni. Dit betekent, dat het voorstel bij B&W moet 
worden aangeleverd voor 12 mei. Dit lijkt geen realistische planning, gezien het aantal 
personen dat bij de voorbereiding moet worden betrokken. Aangezien er in juli en 
augustus geen raadsvergaderingen gepland zijn, zal de vaststelling niet eerder dan 2 
september 2010 kunnen plaatsvinden. Het voorstel zal daarvoor op 2 augustus 2010 
gereed moeten zijn. 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

De volgende personen binnen de ambtelijke organisatie moeten worden betrokken bij 
de totstandkoming van de nieuwe APV: 

1. hoofdproceseigenaar Spelregels, L. van Urk 
2. procescoördinator Regelgeving, E. Waasdorp 
3. medewerkers belast met toepassing APV 
4. medewerkers belast met handhaving APV 

 
Daarnaast moeten inwoners van Ridderkerk en medewerkers van de gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard worden betrokken. Over de wijze waarop de inwoners 
van Ridderkerk worden betrokken (inspraak, participatie, ..) zal overleg plaatsvinden 
met de directie-ondersteuner (R. Alblas) en de medewerker participatie (A. Feldbrugge). 
 
Tussentijds zal afstemming plaats vinden met de burgemeester. 
 

communicatie Informatie zal tussentijds worden verstrekt wanneer daar aanleiding voor is. Er is geen 
apart communicatieplan. Na vaststelling van de APV dient deze op de wettelijk 
voorgeschreven wijze te worden bekendgemaakt en moet deze worden 
geïmplementeerd. 
 

evaluatie Na vaststelling van de APV kan een korte informele evaluatie plaatsvinden met de 
meest betrokken actors. 
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Voor het realiseren van het project is vooral noodzakelijk dat voldoende ambtelijke uren 
beschikbaar zijn. De urgentie van het project moet voldoende worden gevoeld, om het 
gewenste resultaat te bereiken.  
 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

De haalbaarheid van het realiseren van het project wordt vooral bepaald door de 
beschikbare tijd van alle betrokkenen en de politieke wenselijkheid. 
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