
Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

 Vergaderdatum: 18 juni 2020

 Steller en fractie: Erna de Wolff, ChristenUnie

 Portefeuillehouder: A. Attema

 Datum indiening vraag bij griffie: 17 juni 2020

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 18 juni 2020

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Artikel 2:29 – sluitingstijd: de uitbreiding van de sluitingstijd is best fors. Van 23.00 uur naar 2 uur. 

Heeft het voor omwonende straks nog wel zin om in die uren overlast te melden? Of maakt dit 

artikel dat zij deze overlast moeten aanvaarden? Stel dat omwonende nu meer geluidsoverlast 

ervaren.   

Antwoord 1 

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden er voor horecabedrijven (ongeacht de 

sluitingstijden) geluidsnormen waar zij aan moeten voldoen. Het gaat hier onder meer om geluid 

door (muziek)installaties (stemgeluid op een terras valt er niet onder). Daarnaast kunnen er 

voorschriften worden verbonden aan de exploitatievergunning om overlast tegen te gaan (gebeurt 

in de praktijk ook) en kan deze vergunning worden ingetrokken als de vergunninghouder zich niet 

aan die voorschriften houdt. Omwonenden hebben dus wel degelijk mogelijkheden om het college 

dan wel de burgemeester te verzoeken handhavend op te treden tegen overlast. 

Vraag 2 

Artikel 2: 79B - tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat. 

Kunt u een paar voorbeelden noemen in welke soort situaties besloten gaat worden tot het 

verplichten tot aanvragen exploitatie vergunning?  

Antwoord 2 

Artikel 2:79b is opgenomen (op verzoek van de politie) om ondermijning tegen te gaan. Het artikel 

kan worden ingezet als er vanuit de politie signalen zijn dat er in een bepaalde straat/wijk of 



branche activiteiten plaatsvinden die de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid aantasten. 

Te denken valt aan meerdere soortgelijke bedrijven in één straat (bijvoorbeeld garages, 

kapsalons, nagelstudio’s, belwinkels) waarbij er vermoedens bestaan van witwassen of andere 

criminele activiteiten. Het artikel is een zogenaamd kapstokartikel en vergt – voordat het in 

werking treedt - nadere besluitvorming door de burgemeester (een aanwijzingsbesluit, zie lid 2). 

Een dergelijk aanwijzingsbesluit zal alleen in uiterste noodzaak en in overleg met politie/OM 

worden genomen. 
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