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Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Geachte raadsleden,

Tijdens de vergadering van de commissie grondgebied op 1 december zijn een aantal vragen 
gesteld over de nieuw vast te stellen APV 2009. Een aantal vragen konden niet direct 
beantwoord worden. Hieronder wordt nader op deze vragen ingegaan.

Openbare Plaats
Nieuw in de APV 2009 is de definitie van de openbare plaats. De heer Köhne stelde de vraag 
of deze definitie niet botst met hetgeen is bepaald over verontreiniging door paarden en 
pony’s. In artikel 2.11.18 is namelijk bepaald dat: “De eigenaar of houder van een paard of 
pony is verplicht ervoor  te zorgen dat het paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op een 
openbare plaats”. 

Dit zou betekenen dat de eigenaar van een paard te allen tijde en overal de mest op zou 
moeten ruimen (het mesten van een paard of pony is immers niet tegen te houden). De 
invoering van deze definitie levert dus inderdaad een probleem op, dat echter op de volgende 
wijze zal worden opgelost:

Op grond van art. 2.11.18, tweede lid, APV 2009 kan het college plaatsen aanwijzen waar het 
verbod van het eerste lid niet geldt. Het college zal ontheffing verlenen voor de onverharde 
gedeelten van de weg. Gevolg is dat paarden en pony’s hun behoefte wel in de berm mogen 
doen, zonder dat de eigenaar in overtreding is. Hiervoor is een uitvoeringsbesluit vereist.

Na vaststelling van deze APV zullen verschillende uitvoeringsbesluiten moeten worden 
vastgesteld. Hierbij zal ook de ontheffing op grond van artikel 2.11.18, tweede lid, worden 
behandeld.

Afdeling 2.4
In de toelichting wordt aangegeven dat artikel 2.4.23 Duiven is vervallen. In de nieuwe APV is 
in afdeling 2.4 echter maar één artikel opgenomen, namelijk: artikel 2.4.1 Straatartiest. 
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De heer Buis vroeg zich dan ook af waar de rest van de artikelen in deze afdeling is gebleven; 
zijn deze allemaal vervallen?

Antwoord op deze vraag is nee. Deze artikelen zijn niet vervallen, maar vernummerd. 
Hieronder een overzicht van de vernummering van afdeling 2.4, waaruit blijkt dat afdeling 2.4 
2008 (m.u.v. het verwijderde artikel over Duiven) is ondergebracht bij afdeling 2.11 2009:

Artikel APV 2008 Artikel APV 2009
2.4.1 Betreden gesloten woning of lokaal 2.11.1
2.4.2 Plakken en kladden 2.11.2
2.4.3 Vervoer plakgereedschap e.d. 2.11.3
2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen 2.11.4
2.4.5 Betreden van plantsoenen e.d. 2.11.5
2.4.6 Rijden over bermen e.d. 2.11.6
2.4.7 Hinderlijk gedrag op of aan de weg 2.11.7
2.4.8 Hinderlijk drankgebruik of softdrugs 2.11.8
2.4.9 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen 2.11.9
2.4.10 Hinderlijk gedrag in voor publiek 
toegankelijke ruimte

2.11.10

2.4.11 Neerzetten van fietsen e.d. 2.11.11
2.4.12 Overlast van fiets of bromfiets op 
markt en kermisterrein e.d. 

2.11.12

2.4.13 Bespieden van personen 2.11.13
2.4.14 Bewakingsapparatuur (was in 2008 
al vervallen)
2.4.15 Nodeloos alarmeren (was in 2008 al 
vervallen)
2.4.16 Alarminstallaties (was in 2008 al 
vervallen)
2.4.17 Loslopende honden 2.11.14
2.4.18 Verontreiniging door honden 2.11.15
2.4.19 Gevaarlijke honden 2.11.16
2.4.20 Houden van hinderlijke of 
schadelijke dieren

2.11.17

2.4.21 Verontreiniging door paarden en 
pony’s

2.11.18

2.4.22 Loslopend vee 2.11.19
2.4.23 Duiven 2.11.20 Vervallen
2.4.24 Bijen 2.11.21
2.4.25 Bedelarij 2.11.22
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Knalapparaten
Verder bestond er wat onduidelijkheid over hoe met aanvragen voor ontheffingen voor het 
gebruik van knalapparaten wordt omgegaan.
Het is op grond van artikel 4.1.4 van de APV 2009 mogelijk een ontheffing af te geven voor 
het gebruik van een knalapparaat. 

Bij de aanvraag van een ontheffing, wordt deze in principe altijd afgegeven. Agrariërs worden 
door hun verzekering immers verplicht gebruik te maken van dergelijke apparaten ter 
bescherming van de oogst. Aan de ontheffing worden wel voorschriften verbonden:

 Allereerst wordt de ontheffing voor de periode van 1 jaar verstrekt en niet voor 
onbepaalde tijd;

 Het knalapparaat moet op tenminste 200 meter van woningen van derden worden 
opgesteld, tenminste 100 meter van vakantieverblijven en tenminste 50 meter van de 
openbare weg;

 binnen 50 meter van het knalapparaat staat geen ander knalapparaat opgesteld;
 het knalapparaat dient zodanig te zijn opgesteld dat de loop van het kanon van de 

dichtstbijzijnde woningen van derden is afgericht;
 gedurende de hele periode van 07.00 uur tot 21.00 uur bedraagt de knalfrequentie 

maximaal 6 knallen per uur;
 in de avond- en nachtperiode van 21.00 uur tot 07.00 uur mag het knalapparaat niet 

in gebruik zijn gesteld;
 het geluidsniveau van het knalapparaat mag aan de gevel van derden niet meer dan 

65 dB(A) bedragen; dit geluidsniveau is in overleg met het Faunafonds vastgesteld;
 Alle mogelijkheden om geluidsoverlast tot een minimum te beperken, dienen te 

worden benut.

Indien er een klacht van, bijvoorbeeld, buurtbewoners binnen komt over een knalapparaat, 
wordt door de Technische Dienst Beemster en Zeevang gecontroleerd of aan alle voorschriften 
wordt voldaan. Zo niet, zal altijd eerst geprobeerd worden dit direct met de persoon aan wie de 
ontheffing is ontleend te communiceren. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, kan 
besloten worden deze persoon aan te schrijven.
Distels
Op grond van artikel 4.2.5 van de APV 2009 kan actie ondernomen worden tegen 
verontreiniging door distels, brandnetels en Jacobskruiskruid. Op grond van dit artikel is de 
rechthebbende van gronden verplicht deze te zuiveren van de hiervoor genoemde beplanting. 
Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, kan het college de rechthebbende gelasten de 
grond binnen een bepaalde termijn te zuiveren. Ook kan besloten worden, op grond van de 
artikelen 125 en 131 Gemeentewet, op kosten van de rechthebbende van de grond van 
distels, brandnetels of Jacobskruiskruid te doen zuiveren.

In 2009 is deze bepaling op grond van de APV 2008 nog succesvol toegepast en is om die 
reden gehandhaaft in de APV 2009.
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Venten
In artikel 5.3.2 is het ventverbod opgenomen. Door de heer Buis werd terecht opgemerkt dat 
in het tweede lid van dit artikel een fout staat.

Het tweede lid is ingevoegd om te voorkomen dat burgers op zondag of in de late avonduren 
en nacht worden lastig gevallen door venters (zie Toelichting APV 2009). Het tweede lid dient 
dan ook als volgt te worden aangepast:

“tussen 08.00 en 18.00 uur” wordt gewijzigd in “tussen 18.00 en 08.00 uur”. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 

Beemster.

H.N.G. Brinkman
burgemeester 

E. Kroese-Vrolijks
secretaris


