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Geachte Raad,
Tijdens de vergadering van uw commissie Grondgebied zijn er enkele suggesties
gedaan voor wijzigingen en zijn er een aantal vragen gesteld over de concept
APV. Waar mogelijk zijn de geopperde aanpassingen doorgevoerd. Onderstaand
een overzicht van de vragen en de bijbehorende antwoorden of wijzigingen.
Vraag 1. In de nieuwe APV staat geen artikel over zwerfvuil?
Die constatering is juist. Het artikel over zwerfvuil is vervallen. De reden hiervoor is
dat artikel 10.25, sub a en b, van de gewijzigde Wet milieubeheer uitdrukkelijk stelt
dat bepalingen over zwerfafval voortaan onderdeel uit kunnen maken van de
afvalstoffenverordening. De grondslag voor het reguleren van zwerfafval is dus niet
meer artikel 149 Gemeentewet, maar artikel 10.25, sub a en b, Wet milieubeheer.
Vraag 2. De Beemster heeft geen natuurgebieden, kan dit artikel niet worden
geschrapt?
Het gaat om artikel 5.4.2, beperking verkeer in natuurgebieden. Het zou
onverstandig zijn het gehele artikel te schrappen. Wel kan het deel dat ziet op
natuurgebieden eruit aangezien de Beemster, zoals uw commissie terecht
opmerkte, geen natuurgebieden heeft. Toch zal de titel van het artikel blijven zoals
het was: “beperking verkeer in natuurgebieden”. Hier dekt het woord
natuurgebied echter een ruimere lading. Hiermee wordt namelijk ook park,
plantsoen of een recreatiegebied aangeduid.
Het artikel is nu in dier voege gewijzigd dat het verbied om met een voertuig,
brommer, fiets of paard in een park, plantsoen, of voor recreatief gebruik
beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden.
Vraag 3. Emissie-arm uitrijden van mest is toch nationaal geregeld?
Dat klopt. In artikel 9 van de Wet bodembescherming is bepaald dat bij algemene
maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld in het belang van de

bescherming van de bodem. Hiertoe kunnen regels behoren met betrekking tot
het op of in de bodem brengen van meststoffen.
Met het “Besluit gebruik meststoffen” is aan dit artikel uitvoering gegeven. In het
Besluit zijn maatregelen genomen ten aanzien van het tijdstip en de wijze van
uitrijden van meststoffen. Het Besluit gebruik meststoffen is gebaseerd op de Wet
bodembescherming. De regels in het Besluit zijn gesteld in het belang van de
bescherming van de bodem. In artikel 5, eerste lid, van het Besluit wordt bepaald
dat het verboden is meststoffen te gebruiken op grasland, bouwland, braakland of
niet-beteelde grond, tenzij de meststoffen emissie-arm worden aangewend.
De hoofdregel in het Besluit gebruik messtoffen is dat meststoffen emissie-arm
worden aangewend. De vraag rijst of er dan nog behoefte is aan een artikel in de
APV waarin regels worden gegeven ten aanzien van het emissie-arm uitrijden.
Gelet op de situaties waarop het tweede en derde lid van artikel 5 van
vorengenoemd Besluit betrekking hebben, dient deze vraag bevestigend
beantwoord te worden.
Met het artikel in de APV wordt beoogd om de stankoverlast op bepaalde dagen
tegen te gaan. Aan dit artikel ligt een ander motief ten grondslag dan aan het
Besluit en daarmee is het een aanvulling op het Besluit. De grondslag van de
bepaling is artikel 149 van de Gemeentewet: het bestrijden van stankoverlast is aan
te merken als een belang dat de huishouding van de gemeente betreft.
Artikel 4.4.1a verbiedt het uitrijden van meststoffen op bepaalde gronden op
bepaalde dagen. Het verbod geldt niet indien tijdens het uitrijden de mest direct
wordt ondergewerkt, omdat er in dat geval geen sprake is van stankoverlast.
Vraag 4. De kapvergunning
Ten slotte is in de thans voorliggende APV met betrekking tot de kapvergunning
(artikel 4.3.2) zoals in de vergadering ook gesteld door de portefeuillehouder, de
tweede optie als uitgangspunt genomen. Die optie houdt in dat er een bomenlijst
wordt opgesteld voor zowel particulieren als ook gemeentelijke bomen. In dit geval
mogen bomen voorkomend op de lijst in beginsel niet worden gekapt maar geldt
voor de overige bomen geen vergunningsplicht meer. Deze optie is als uitgangspunt
gekozen nu tijdens de commissievergadering de meerderheid voor deze optie leek
te kiezen.
Voorst is in de overgangsbepaling aan artikel 6.5 een achtste lid toegevoegd. Dat lid
voorziet in een latere inwerkingtreding van de gewijzigde kapvergunning. Dit om te
voorkomen dat, in afwachting van de op te stellen bomenlijst, alle bomen, ook de
monumentale en bijzondere bomen kapvergunningvrij zijn. Dit zou immers (in theorie)
tot problemen kunnen leiden.
De verwachting is dat het opstellen van de bomenlijst ongeveer 3 maanden zal
gaan duren. Eerst na de inwerkingtreding van die lijst zal het nieuwe
kapvergunningbeleid in werking treden. Dit zal in de bekendmaking van de APV ook
duidelijk naar de burgers toe worden gecommuniceerd.

Resteert de opmerking dat de nieuwe APV begin 2009 zal worden geëvalueerd en
vervolgens om het jaar zal worden getoetst aan nieuwe regelgeving.
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