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Onderwerp / voorstel:

Vaststellen wijzigingen Algemene Plaatselijke
Verordening

Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor artikel 4.9 verbod oplaten ballonnen op te nemen in de APV en akkoord
te gaan met de wijzigingen aan artikel 2:25 evenementen.

Inleiding
Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen is het wenselijk de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) op twee punten te wijzigen. Er is één artikel toegevoegd te weten artikel 4:9
verbod oplaten ballonnen. Daarnaast is artikel 2:25 evenementen aangepast door de invoering
van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Er is
gekozen om geen andere aanpassingen, zoals tekstuele wijzigingen, door te voeren. Dit wordt
de komende jaren gefaseerd gedaan met de invoering van het omgevingsplan. Met de komst
van het omgevingsplan zullen er namelijk meerdere artikelen overgezet gaan worden.
Centrale vraag
Kan de gemeenteraad instemmen met het opnemen van artikel 4:9 verbod oplaten ballonnen
en de aanpassingen gedaan aan artikel 2:25 evenementen?
Beoogd resultaat (wat)
Het doel is de APV laten aansluiten bij andere (hogere) wet- en regelgeving en daarnaast
inspelen op landelijke ontwikkelingen.
Kader
Artikel 149 gemeentewet
De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Argumenten
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Het aanpassen van artikel 2:25 zorgt ervoor dat deze weer aansluit bij andere (hogere) wet- en
regelgeving en artikel 4:9 sluit aan op wat er speelt op landelijk niveau met betrekking tot de
bescherming van het milieu.
Duurzaamheid en Inclusie
Het draagt bij aan de veiligheid en duurzaamheid van de gemeente Woudenberg.
Maatschappelijke participatie
De gewijzigde versie is tot stand gekomen in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht en de
betrokken ambtenaren binnen de gemeente Woudenberg.
Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.
Aanpak/uitvoering
Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met de aanpassingen van de Algemene Plaatselijke
Verordening wordt de gewijzigde APV gepubliceerd op www.overheid.nl.
Daarnaast worden gegevens verstrekt aan het centraal justitieel incassobureau voor het
schrijven van boetes door de politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Conclusie
De wijzigingen sluiten aan bij de praktijk en de APV voldoet weer aan de huidige wet- en
regelgeving.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlage(n)
1. Collegeadvies
2. Concept raadsbesluit
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
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