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Doel 

(geanonimiseerd)

Een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening is wenselijk als gevolg van 

een wetswijziging en naar aanleiding van een door de raad aangenomen amendement. 

Voorstel 

De Algemene Plaatselijke Verordening 2021 vaststellen. 

Argumenten 

Momenteel geldt de Algemene Plaatselijke Verordening 2020. Het is wenselijk de artikelen 

2.73 (vuurwerkverbod) en 2.73 b (het aantal dagen dat de melding voorafgaand aan de 

jaarwisseling moet worden ingediend wordt verlengd naar 14 dagen) aan te passen, onder 

andere vanwege de wetswijziging in 2020. 

Vorig jaar is door middel van een amendement van de PvdA verzocht een vuurwerkverbod 

voor de categorieën F2 en F3 op te nemen in de APV. Dit om druk op de ziekenhuizen ten 

gevolge van ongevallen met vuurwerk, die samen zou vallen met druk op de ziekenhuizen 

ten gevolg van Covid 19, te voorkomen. Deze samenloop wordt voor de komende jaar- 

wisseling opnieuw verwacht. Daarom stellen wij voor in de APV 2021 het verbod uit te 

breiden met categorie F3. Wellicht ten overvloede merken wij op dat uiteraard het landelijk 

vuurwerkverbod geldt. 

Daarnaast zijn ten opzichte van de APV 2020 de onderdelen (artikel 2.24d, Afdeling 8a, 

artikel 2:34e, artikel 2:48, artikel 3.5 en artikel 3:13) tekstueel aangepast naar de term 

Alcoholwet. 

In het voorjaar van 2022 zullen wij een algehele actualisatie van de APV doorvoeren. Reden 

hiervoor is 0.a. de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2022. Het merendeel van 

de artikelen moet op basis van deze wet gewijzigd worden. Andere wijzigingsverzoeken 

worden dan meteen integraal meegenomen. 

Risico’s 

Met de voorgestelde aanpassingen strookt onze APV weer met het landelijk vigerend beleid. 

Vervolg 

In aanloop naar de jaarwisseling toe wordt actief gecommuniceerd over de mogelijkheden 

die dan gelden. Inwoners worden er onder andere attent op gemaakt dat men een melding 

moet doen voor carbid schieten tijdens de jaarwisseling. 
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