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Geadviseerd besluit
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 
van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018.

2. De moties nr. 2020-57 van 13 februari 2020 (preventief fouilleren en messenverbod), nr. 2019-46 
van 7 november 2019 (gebruik lachgas) en nr. 2018-23 van 22 november 2018 (verbieden colportage) 
als afgedaan beschouwen. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 22 februari 2018 heeft uw raad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Ridderkerk 2018 
vastgesteld. De APV is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Elke zomer komt de VNG 
met een wijzigingsvoorstel van dat model. De meeste wijzigingen zijn tekstueel of wetstechnisch van 
aard (en zijn niet verwerkt in bijgevoegde was-wordt-lijst). Gezien de vele voorstellen van de VNG in 
de ledenbrieven van 7 augustus 2018 en 14 augustus 2019 wordt voorgesteld om de huidige APV in 
zijn geheel in te trekken en te vervangen door de APV 2020. Naast de voorstellen van de VNG zijn er 
ook nog andere onderwerpen die in dit voorstel zijn meegenomen.

Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is het actualiseren van de APV.

Relatie met beleidskaders
In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de terrastijden gelijk getrokken zullen worden met de 
algemene sluitingstijden van de horeca. Het nieuwe artikel 2:29, tweede lid voorziet hierin.

Argumenten
De inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende (zie tevens bijgevoegde was-wordt-lijst):

1. Verruiming sluitingstijden terras
Op grond van de huidige APV (artikel 2:29) mogen horecabedrijven in de nacht van 
vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag tot 2.00 uur open zijn en op de overige dagen tot 01.00 
uur. Voor terrassen geldt momenteel een sluitingstijd van 23.00 uur (artikel 2:29, lid 2). In het 
collegeprogramma 2018-2022 staat dat de terrastijden gelijk getrokken zullen worden met de 
algemene sluitingstijden van de horeca. Het nieuwe artikel 2:29, tweede lid voorziet hierin.

2. Geen exploitatievergunning meer nodig bij logies en beperking duur exploitatievergunning
Op basis van de huidige artikelen 2:27 en 2:28  is een exploitatievergunning van de 
burgemeester vereist voor openbare inrichtingen (café, restaurant, enz.). De verplichting geldt 
ook voor inrichtingen die logies verstrekken (hotel, bed en breakfast). In de praktijk 
veroorzaken hotels en B&B’s zelden of nooit overlast. Het voorstel is dan ook om de 
vergunningplicht voor dit soort inrichtingen te schrappen.

Tevens wordt voorgesteld om, in navolging van andere gemeenten in de regio, de 
geldigheidsduur van exploitatievergunningen te beperken tot 5 jaar (zie artikel 2:28g).

3. Gevaarlijke honden en blaffende honden
De huidige APV kent al een artikel op grond waarvan een aanlijngebod en/of muilkorfgebod 
kan worden opgelegd als het gaat om gevaarlijke honden op de openbare weg of het terrein 
van een ander (artikel 2:59). Het nieuwe artikel 2:59a biedt de mogelijkheid om die 
maatregelen ook op te leggen als het gaat om gevaarlijke honden op eigen terrein. Doel van 
deze bepaling is om het aantal bijtincidenten terug te dringen.

Daarnaast wordt voorgesteld om aan artikel 2:59 een vijfde lid toe te voegen op grond 
waarvan kan worden opgetreden tegen hinder als gevolg van blaffende honden.

4. Parkeren in de berm
Als gevolg van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei 2016 zien de 
verbodsborden E1, E2 en E3 van het RVV 1990 (parkeerverbod, verbod stil te staan, verbod 
fietsen en bromfietsen te plaatsen) alleen op de rijbaan en niet op de berm. Als een gemeente 
dus ook een parkeerverbod en/of stopverbod voor de bermen wil laten gelden, dan is een 
aanvullende grondslag in een verordening nodig. Het nieuwe artikel 5.10 voorziet hierin.

5. Collecteren 
Het huidige artikel 5:13 (collectevergunning) is in die zin gewijzigd dat ook expliciet wordt 
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aangegeven dat ook het werven van leden/donateurs voor een liefdadigheidsinstantie of het 
verkopen van goederen (bijvoorbeeld stroopwafels, ansichtkaarten) of loten voor een goed 
doel vergunningsplichtig is.

6. Ventverbod/colportageverbod
Eind 2018 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om colportage/aanbieden van producten en 
diensten aan de deur te verbieden en hierbij ook de straatverkoop te betrekken. 
In de APV 2001 van Ridderkerk was nog een artikel opgenomen waarin werd bepaald dat 
voor het aanbieden van goederen/diensten aan de deur een ventvergunning nodig was van 
het college. Die artikelen zijn later, in het kader van deregulering, geschrapt. In de huidige 
APV is niets geregeld ten aanzien van venten (de artikelen 5:14 tot en met 5:16 zijn 
gereserveerd). 
Het is niet mogelijk om in algemene zin een algeheel colportageverbod op te nemen in de 
APV voor het gehele grondgebied van de gemeente: een dergelijk besluit is onevenredig en 
de raad gaat hiermee zijn verordenden bevoegdheid te buiten. In navolging van de gemeente 
Rotterdam is niet gekozen voor een vergunningplicht, maar voor de volgende systematiek (zie 
artikel 5:14 t/m 5:16):

 Het venten is vergunningvrij, maar in artikel 5:15 is bepaald dat het verboden is te venten op 
zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur.

 Van dit verbod kan ontheffing worden verleend (bijvoorbeeld: de ijscowagen op zondag).

 Ook is de mogelijkheid opgenomen voor het college om wegen, dagen of uren aan kan wijzen 
waarin/waarop het ventverbod ook geldt.

Daarnaast beschermt het Burgerlijk wetboek (de Colportagewet is in 2014 komen te vervallen) 
consumenten tegen te agressieve verkopers aan de deur (of op een andere locatie buiten een 
winkel) door informatieverplichtingen op te leggen aan de verkopers en door onder meer de 
mogelijkheid te bieden aan consumenten om binnen 14 dagen na de aankoop de verkoop 
ongedaan te maken.

7. Verbod op oplaten ballonnen
Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren gekozen voor het opnemen van een 
verbod in de APV voor het oplaten van ballonnen. De VNG heeft er niet voor gekozen om 
hiervoor een bepaling op te nemen in de modelverordening, aangezien ballonnen legaal 
verkrijgbaar zijn, er geen direct gevaar bestaat voor de volksgezondheid of de veiligheid en het 
verbod moeilijk handhaafbaar is. De VNG pleit ervoor het oplaten van ballonnen te verbieden 
door het verbinden van een voorschrift aan de evenementenvergunning.

Ballonnen worden echter niet alleen opgelaten tijdens evenementen en naar onze mening zijn de 
gevolgen voor natuur en milieu dusdanig dat het aanbeveling verdient een verbod op het oplaten 
van ballonnen in de APV op  te nemen. Het nieuwe artikel 4:9a voorziet hierin.

8. Sluiten van voor publiek openstaande gebouwen
Een toenemend aantal gemeenten heeft – in aanvulling op de sluitingsbevoegdheid van artikel 
174 van de Gemeentewet - in de APV een bepaling opgenomen die het de burgemeester 
mogelijk maakt om voor het publiek openstaande gebouwen (bijvoorbeeld winkels, bedrijven, 
bioscopen) te sluiten bij overtredingen anders dan van de Opiumwet. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over aangetroffen wapens, illegaal gokken, heling of mensenhandel. Voorgesteld wordt om (in 
navolging van de gemeente Rotterdam) een dergelijk artikel ook op te nemen in de nieuwe APV. 
Het nieuwe artikel 2:79a voorziet hierin.

9. Lachgas
De verkoop en het gebruik van lachgas in Nederland neemt toe, soms met overlast tot gevolg. 
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Een eenduidige aanpak van dit probleem ontbreekt nog in gemeenteland. De VNG heeft er 
echter medio 2019 voor gekozen om in haar modelverordening geen verbod op te nemen ten 
aanzien van lachgas vanwege het feit dat het hier (net als bij alcohol) gaat om een legaal 
verkrijgbaar middel. Volgens de VNG bieden de bestaande artikelen (2:47, 2:49 en 2:50) 
voldoende mogelijkheden om op te treden tegen hinder. Het kabinet is van plan te komen tot een 
verbod op recreatief gebruik van lachgas, maar onduidelijk is of en wanneer dat verbod van 
kracht zal worden.

Door uw raad is eind 2019 een motie aangenomen waarin ons college wordt verzocht om het 
gebruik van lachgas zoveel mogelijk te beperken en onmogelijk te maken. Een algeheel 
lachgasverbod in de APV lijkt niet haalbaar, gezien de legaliteit van het product. Wel worden de 
volgende maatregelen voorgesteld (zie artikel 2:48a):

 Verkoop openbare ruimte: op basis van het nieuwe artikel 5.15 over venten kan het college 
wegen, dagen of uren aanwijzen waar een ventverbod (voor lachgas) van kracht is.

 Verkoop in horeca: op grond van artikel 14, tweede lid van de Drank- en Horecawet is 
kleinhandel vanuit een horecabedrijf niet toegestaan. De verkoop van lachgas(patronen) valt 
hier ook waarschijnlijk onder (zijn nog geen rechterlijke uitspraken over). De gemeente 
Arnhem treedt tegen verkoop in horecabedrijven op via de Wet milieubeheer, maar de DCMR 
ziet juridische risico’s voor deze aanpak.

 Gebruik in de openbare ruimte: zowel de VNG als de politie adviseren om overlast als gevolg 
van lachgasgebruik op de openbare weg aan te pakken middels de bestaande APV-artikelen 
over hinderlijk gedrag. Een algeheel verbod op het gebruik van lachgas (of het bij zich hebben 
van lachgas) op de openbare weg lijkt juridisch niet haalbaar. In navolging van de gemeente 
Rotterdam wordt voorgesteld om een nieuw artikel 2:48a toe te voegen op grond waarvan het 
verboden is op een openbare plaats lachgas te gebruiken indien dit gepaard gaat met 
gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of 
anderszins hinder veroorzaken.

 Gebruik in horecabedrijven: de verwachting is dat als de verkoop van lachgas in 
horecabedrijven wordt tegengegaan, het gebruik hiervan binnen horecabedrijven ook zal 
afnemen.

 Evenementen: aan een evenementenvergunning wordt reeds als voorschrift verbonden dat de 
verkoop, het bezit en/of het gebruik van lachgas tijdens het evenement niet is toegestaan.

10. Nachtregister
Op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht is een ondernemer die een hotel, 
pension, bed and breakfast, camping of jachthaven drijft verplicht om een nachtregister bij te 
houden. In de modelverordening van de VNG is (in artikel 2:35 tot en met 2:38) een verplichting 
opgenomen voor de gasten om bepaalde gegevens te verstrekken en een verplichting voor de 
exploitant om wijzigingen in de exploitatie door te geven aan de burgemeester. In de huidige APV 
van Ridderkerk zijn echter helemaal geen bepalingen (meer) opgenomen ten aanzien van het 
nachtregister. Deze zijn – in het kader van deregulering – in het verleden geschrapt. Op verzoek 
van de politie wordt (in het kader van het tegengaan van ondermijningen c.q het opsporen van 
bepaalde personen) voorgesteld om de artikelen over het nachtregister toch weer op te nemen 
en de mogelijkheid te creëren om het Digitaal Nachtregister voor exploitanten verplicht te stellen 
(zie artikel 2:35 tot en met 2:38). Een goed bijgehouden nachtregister is ook in het belang van de 
gemeente, bijvoorbeeld voor de brandweer, mocht er onverhoopt brand uitbreken in een hotel of 
pension.

11. Bewaartermijn opgekochte goederen
De artikelen 2:66 tot en met 2:70 van de APV hebben betrekking op handelaren in tweedehands 
goederen en de bestrijding van heling. In artikel 2:68, eerste lid onder d wordt bepaald dat een 
door opkoop verkregen goed gedurende de eerste 3 dagen in bewaring moet worden gehouden. 
In de praktijk wordt deze termijn als te krap ervaren. Voorgesteld wordt deze termijn te verruimen 
naar 5 dagen.
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12. Uitwegvergunning
In de huidige APV is geen uitwegvergunning opgenomen. Aangezien de aanleg van een inrit 
gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid, wordt voorgesteld om toch een 
vergunningsplicht op te nemen. Het nieuwe artikel 2:12 voorziet hierin.

13. Veiligheidsrisicogebieden en messenverbod
Naar aanleiding van de op 13 februari 2020 aangenomen motie is (conform het VNG-model) 
artikel 2:76 (veiligheidsrisicogebieden) aan de APV toegevoegd. Dit artikel geeft de 
burgemeester de bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te wijzen waarin de politie personen 
preventief mag fouilleren en voertuigen mag doorzoeken. Daarnaast is in artikel 2:50a een 
messenverbod opgenomen. Op basis van deze artikelen kan worden opgetreden tegen de 
problemen die zich voordoen met betrekking tot (met name) jongeren die met messen op zak 
zich op de openbare weg begeven.

14. Vergunning voor bepaalde bedrijven
Op basis van de huidige APV hebben horecabedrijven en seksinrichtingen een 
exploitatievergunning nodig van de burgemeester. In het kader van het tegengaan van 
ondermijning zijn er gemeenten in Nederland (bijv. Rotterdam) die in de APV de mogelijkheid 
hebben opgenomen voor de burgemeester om gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten 
aan te wijzen waarvoor een exploitatievergunning is vereist. Hierbij kan gedacht worden aan de 
situatie dat in een bepaalde straat zich een groot aantal identieke bedrijven vestigt waarbij het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van witwassen. Te denken valt aan garagebedrijven, 
kapsalons, belwinkels, enz. Het nieuwe artikel 2:79b voorziet in deze mogelijkheid.  

15. Slapen op de openbare weg
Op basis van artikel 2:47a is het verboden om (al dan niet in een auto of een ander onderkomen) 
te slapen op de openbare weg. Voor hengelsporters is een uitzondering gemaakt (lid 2). Aan dit 
artikel is een derde lid toegevoegd, inhoudende dat het college plaatsen kan aanwijzen waarin 
het verbod van het eerste lid niet geldt. Dit is opgenomen in verband met de mogelijkheid om op 
het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard de chauffeurs de mogelijkheid te bieden in hun 
vrachtauto op het vrachtwagenparkeerterrein te overnachten.

16. Distels
De verplichting die reeds in de APV staat voor eigenaren/rechthebbenden om hun grond vrij te 
houden van distels (artikel 5:39) is in die zin gewijzigd dat die verplichting alleen geldt voor 
grotere oppervlakten, de zogenaamde distelhaarden (meer dan 1 m2). De verwijdering moet 
gebeuren voordat de distels in bloei komen.

Overleg gevoerd met
Politie.

Kanttekeningen
Als gevolg van de Omgevingswet, die (naar verwachting) op 1 januari 2021 in werking zal treden, zal 
de APV in de toekomst weer moeten worden aangepast. De Omgevingswet kent echter hiervoor een 
ruime overgangstermijn.

Uitvoering/vervolgstappen
Nadat de APV is vastgesteld door de raad moet hij worden bekend gemaakt in het elektronisch 
gemeenteblad. Ook dienen de Legesverordening en het mandaatregister te worden aangepast aan de 
nieuwe APV.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.
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Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na inwerkingtreding van de nieuwe APV zal hierover worden gecommuniceerd in onder meer De 
Combinatie.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. APV RK versie 2 juni20 incl toel - DEFINITIEF  
2. Was wordt lijst 2juni20 - DEFINITIEF  
3. Ledenbrief VNG APV 2018.pdf  
4. Ledenbrief VNG APV 2019.pdf  
5. Ledenbrf VNG 14 mei 20 lachgas.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
7 juli 2020

Zaaknummer:
141278

Onderwerp:
Algemene Plaatselijke 
Verordening Ridderkerk 2020 Commissie samen leven

18 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,

gezien het advies van Commissie Samen leven op 18 juni 2020

gelet op 

Artikel 149 Gemeentewet.

BESLUIT:

1. De Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 
van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018.

2. De moties nr. 2020-57 van 13 februari 2020 (preventief fouilleren en messenverbod), nr. 2019-46 
van 7 november 2019 (gebruik lachgas) en nr. 2018-23 van 22 november 2018 (verbieden colportage) 
als afgedaan beschouwen. 


