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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 

Commissie:  
Samen leven  
8 februari 2018 

BBVnr: 
1286105 

Portefeuillehouder:  
Attema, A. 

Gemeenteraad: 
22 februari 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1298452 

e-mailadres opsteller:  
a.breedveld@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De bijgevoegde Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 vast te stellen. 
2. De motie nr. 2017 – 122 van 4 juli 2017 inzake aanpak woonoverlast als afgedaan te beschouwen.  

 
Inleiding 
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een gemeentelijke verordening die regels stelt in het 
belang van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu.  
De veranderde wetgeving, aanpassingen conform het model van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG), gewijzigde inzichten en handhaafbaarheid zijn de voornaamste redenen om de 
APV te actualiseren. Voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken is het noodzakelijk om 
over een adequate APV te beschikken die aansluit bij wet- en regelgeving en de lokale situatie.  
Met het vaststellen van de voorliggende APV beschikt Ridderkerk weer over een geactualiseerde 
verordening.  
 
Beoogd effect 
Een actuele APV die aansluit bij wensen van de gebruikers van de APV in de breedste zin. Een APV 
die een hanteerbaar instrument vormt om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en 
tegelijkertijd gebruiksvriendelijk is voor inwoners.  
 
 
Relatie met beleidskaders  
Geen. 

Argumenten 

1.1 De actualisatie betekent een verbetering ten opzichte van de huidige APV 
Verouderde verwijzingen zijn gecorrigeerd, enkele artikelen zijn geschrapt, enkele artikelen zijn 
aangepast en toegevoegd conform het model van de VNG ter verduidelijking en verbetering. De 
wijzigingen en de onderbouwing hiervan, zijn terug te vinden in het bijgevoegde overzicht (bijlage 3). 
 
1.2 Belangrijkste wijzigingen in de APV 
Naast het schrappen of vereenvoudigen van artikelen zijn er ook bepalingen uitgebreid en/of 
toegevoegd. De belangrijkste zijn evenementen (2:25), verboden alcoholgebruik (2:48), woonoverlast 
(2:79) en overlast van fiets of bromfiets (5:12). Zonder deze artikelen is de gewenste handhaving op 
deze onderdelen niet of nauwelijks mogelijk.  
 
Evenementen (2:25) 
Bij de regeling voor evenementen is aansluiting gezocht bij de praktijk. Voor evenementen zonder 
vergunning is het maximaal aantal bezoekers teruggebracht naar maximaal 150, dit was 500. In de 
voorliggende APV is het voorstel om 0-evenementen ook op de openbare weg te laten plaatsvinden 
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zonder vergunning, mits dit geen belemmering veroorzaakt voor verkeer en hulpdiensten. Zo kunnen 
kleine activiteiten zoals buurtbarbecues ook zonder vergunning worden georganiseerd als deze 
gedeeltelijk plaatsvinden op de openbare weg.  
Verder is bij de bepalingen over de categorisering van de evenementen aangesloten bij de 
systematiek van de Veiligheidsregio Rotterdam. Dit sluit aan bij de huidige praktijk.  
 
Verboden alcohol gebruik (2:48) 
Op basis van dit artikel is het nu ook mogelijk handhavend op te treden tegen gebruik van alcohol als 
sprake is van gedragingen die de openbare orde verstoren. Het college is dan niet alleen afhankelijk 
van het aanwijzen van gebieden.  
 
Overlast van fiets of bromfiets (5:12) 
Dit artikel biedt de mogelijkheid op te treden tegen overlast van fietsen en bromfietsen die her en der 
buiten de daartoe bestemde fietsenstallingen worden geplaatst en op te treden tegen de zogenaamde 
weesfietsen.  
 
2.1 Motie aanpak woonoverlast 
Op 4 juli 2017 is een motie ingediend door de VVD en D66/GroenLinks inzake de aanpak 
woonoverlast. In het nieuwe artikel 2.79 zijn bepalingen opgenomen die de burgemeester 
bevoegdheden geven om woonoverlast aan te pakken.  
 
Kanttekeningen 
Wordt het voorstel niet overgenomen, dan kan in enkele gevallen de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid niet adequaat worden uitgevoerd.  
 
Door de Omgevingswet zal de APV de komende jaren opnieuw onder de loep worden genomen. 
Enkele bepalingen uit de APV zijn primair vanuit het motief openbare orde gesteld en blijven ook in de 
APV. Artikelen die betrekking hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zullen in de 
toekomst mogelijk een plek krijgen in het Omgevingsplan.   
 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie/monitoring  
Niet van toepassing.  
 
Financiën  
Niet van toepassing. 
 
Juridische zaken  
Met het vaststellen van de APV wordt voldaan aan de verordenende bevoegdheid door de 
gemeenteraad op grond van artikel 149 van de Gemeentewet.  
 
Duurzaamheid  
Niet van toepassing 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Na vaststelling van de APV door de gemeenteraad zal deze officieel worden bekend gemaakt. Na 
bekendmaking treedt de APV pas in werking.  
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2018 (bijlage 1) 
2. Toelichting APV (bijlage 2) 
3. Overzicht met wijzigingen (bijlage 3)  
4. Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2012 (bijlage 4)  


