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Raadsvoorstel
Reg.nr. : 7223332

B&W verg. : 13-09-2017

Commissie : BZ

Onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening 2016
(wijziging)

Cie_verg. : 05-10-2017

Raadsverg. : 24-10-2017

1) Status

Op grond van uw verordenende bevoegdheid, bieden wij u een aantal wijzigingen op de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2016 ter vaststelling aan.

2) Samenvatting

De Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV) is op 1 maart 2016 vastgesteld, laatstelijk 
gewijzigd op 7 maart 2017 (reg.nr. 6604188). De APV dient vanwege een aantal wetswijzigingen en 
gemeentelijk beleid op een aantal onderdelen te worden aangepast. 

In verband met de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017, wordt aan 
Hoofdstuk 2, Afdeling 7 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid, artikel 2:17a Woonoverlast als 
bedoeld in artikel 151d Gemeentewet toegevoegd.

Op 1 juli 2016 is de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid 
van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Stb. 2016/130) in werking getreden. Daarmee 
wordt de mogelijkheid geboden om naast vast cameratoezicht ook flexibel cameratoezicht toe te 
passen. Daartoe wordt artikel 2:30 Cameratoezicht op openbare plaatsen aangepast. 

Op 21 juni 2017 is de Beleidsnota Hengelsport vastgesteld. Naar aanleiding daarvan worden twee 
artikelen in Hoofdstuk 4, Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen gewijzigd, te weten:
- Artikel 4:8 Begripsbepaling
- Artikel 4:9 Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen.
In Hoofdstuk 5, Afdeling 5 Openbaar water wordt artikel 5:24 Varen op openbaar water gewijzigd en 
wordt artikel 5:24a Vissen op openbaar water toegevoegd aan de APV.
In bijlage 1 treft u een overzicht aan waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige APV zijn 
opgenomen.

3) Voorstel:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te 
besluiten:
De wijzigingen in de  Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen.

Steller : Pawiroredjo - de Jezus

Tel. : 6155675

E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl
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4) Aanleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV) is op 1 maart 2016 vastgesteld, laatstelijk 
gewijzigd op 7 maart 2017 (reg.nr. 6604188). De APV dient vanwege een aantal wetswijzigingen en 
gemeentelijk beleid op een aantal onderdelen te worden aangepast. 

In verband met de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017, wordt aan 
Hoofdstuk 2, Afdeling 7 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid, artikel 2:17a Woonoverlast als 
bedoeld in artikel 151d Gemeentewet toegevoegd.

Op 1 juli 2016 is de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid 
van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Stb. 2016/130) in werking getreden. Daarmee 
wordt de mogelijkheid geboden om naast vast cameratoezicht ook flexibel cameratoezicht toe te 
passen. Daartoe wordt artikel 2:30 Cameratoezicht op openbare plaatsen aangepast. 

Op 21 juni 2017 is de Beleidsnota Hengelsport vastgesteld. Naar aanleiding daarvan worden twee 
artikelen in Hoofdstuk 4, Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen gewijzigd, te weten:
- Artikel 4:8 Begripsbepaling
- Artikel 4:9 Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen.
In Hoofdstuk 5, Afdeling 5 Openbaar water wordt artikel 5:24 Varen op openbaar water gewijzigd en 
wordt artikel 5:24a Vissen op openbaar water toegevoegd aan de APV.

In bijlage 1 treft u een overzicht aan waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige APV zijn 
opgenomen.

5) Inhoud

Naar aanleiding van de Beleidsnota Hengelsport en de inwerkingtreding van de Wet aanpak 
woonoverlast wordt een aantal artikelen gewijzigd en toegevoegd aan de APV. De inhoudelijke 
motivatie van de aanpassingen treft u hieronder aan:

Woonoverlast zoals bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.1 Naar aanleiding daarvan is aan 
de Gemeentewet een nieuw artikel 151d toegevoegd. Daarin wordt geregeld dat de gemeenteraad de 
burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige 
woonoverlast gedragsaanwijzingen (last onder dwangsom) te geven aan overlastgevers. Hiermee 
worden de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij de aanpak van woonoverlast vergroot. 

Ultimum remedium
Uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een ultimum remedium. De burgemeester kan pas 
een gedragsaanwijzing geven als andere middelen, zoals een waarschuwing, mediation of 
buurtbemiddeling, niet werken. Bij een besluit om op grond van deze bepaling een last onder 
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen zal de burgemeester dus moeten motiveren 
dat er geen andere geschikte instrumenten waren om de woonoverlast tegen te gaan. Alleen al 
daarom zal er aan zo’n besluit een stevig dossier ten grondslag moeten liggen. 
Het ultimum remedium karakter geldt in nog sterkere mate als er sprake is van een huisverbod als 
bedoeld in het derde lid van artikel 151d. Een zo zware maatregel, die een inbreuk betekent op het 
grondwettelijk beschermde woonrecht, is alleen mogelijk wanneer de ernst van de situatie dat eist en 
er werkelijk geen andere optie meer open staat.

                                                  
1 Stb. 2017/113
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Cameratoezicht op openbare plaatsen
Op 1 juli 2016 is de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid 
van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Stb. 2016/130) in werking getreden. Daartoe is 
artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd. Daarin is geregeld dat de raad de burgemeester de 
bevoegdheid kan verlenen om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten om toezicht te houden op 
een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties. De burgemeester 
kan een dergelijk besluit nemen als dat in het belang van de handhaving van de openbare orde 
noodzakelijk is. Deze mogelijkheid gold alleen voor het plaatsen van vaste camera’s. Door middel van 
de wetswijziging kan de burgemeester ook besluiten om ook flexibel cameratoezicht toe te passen. In 
artikel 2:30 Cameratoezicht op openbare plaatsen wordt van de mogelijkheid om de bevoegdheid van 
de burgemeester te verruimen, gebruik gemaakt. Of deze (verruimde) bevoegdheid wordt ingezet blijft 
uiteindelijk ter beoordeling van de burgemeester, die hierbij onder andere gehouden is aan de kaders 
en procedures zoals deze zijn uiteengezet in artikel 151c van de Gemeentewet. Alle camerabeelden 
van de openbare ruimte kunnen in de cameratoezichtruimte ’s-Hertogenbosch worden uitgekeken.

Beleidsnota Hengelsport
Het college heeft op 21 juni 2017 de Beleidsnota Hengelsport vastgesteld (reg.nr. 6610969). Uit de 
nota vloeit een aantal beleidsaanpassingen voort die leiden tot het wijzigen en het opnemen van een 
aantal artikelen in de APV. Bij het opstellen van de artikelen is deels gebruik gemaakt van het model 
Algemene Plaatselijke Verordening van Sportvisserij Nederland. De voorstellen zijn in overleg met 
belanghebbenden tot stand gekomen. Het betreft de volgende voorstellen:

Twee artikelen in Hoofdstuk 4, Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen worden deels gewijzigd, 
te weten:
- Artikel 4:8 Begripsbepaling
- Artikel 4:9 Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen.

In Hoofdstuk 5, Afdeling 5 Openbaar water wordt artikel 5:24 Varen op openbaar water gewijzigd en 
wordt artikel 5:24a Vissen op openbaar water toegevoegd aan de APV.

Nachtvissen
 Beperkt toestaan van nachtvissen op water met verhuurd visrecht (inclusief gebruik van 

schuilmiddelen).
 Een verbod op nachtvissen met uitzondering van de aangewezen en bestemde plekken met 

verhuurd visrecht.
 Het opleggen van een visverbod op enkele plekken (vanwege stranden en zwemwater).
Nachtvissen is verboden, behalve op de aangewezen en bestemde plekken met verhuurd visrecht. Op 
enkele openbare wateren geldt een vaarverbod met vaartuigen aangedreven door een motor en in 
verband met de stranden en het zwemwater is er een visverbod voor enkele zwemplassen. 
Sommige sportvissers maken bij het nachtvissen graag gebruik van een tentje of ander eenvoudig 
schuilmiddel om enkele dagen achter elkaar aan het water te verblijven. De regels over het gebruik 
van een tentje of ander schuilmiddel zijn de bevoegdheid van de gemeente, die geregeld kunnen 
worden in de APV. Waar (nacht)vissen is toegestaan, mag gebruik worden gemaakt van 
schuilmiddelen. 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De secretaris, De burgemeester,
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mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening 2016
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 24 oktober 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2017, 
regnr. 7223332;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

De wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,

drs. W.G. Amesz drs. J.M.L.N. Mikkers
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