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Doel 
Met dit addendum wordt u een wijziging in de (concept) Algemene Plaatselijke Verordening 
2022 voorgelegd als gevolg van uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
 
Voorstel 
De aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening 2022 vaststellen.  
 
Argumenten 
Zoals u wellicht heeft vernomen is op vrijdag 14 oktober 2022 de Omgevingswet wederom 
uitgesteld. De beoogde inwerkingtreding was 1 januari 2023 maar de minister heeft besloten 
deze wet met een half jaar uit te stellen. Vooralsnog gaat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in.  
 
In het voorliggende raadsvoorstel was geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevings-
wet per 1 januari 2023. De WABO-bepalingen uit de huidige APV kwamen daarbij te vervallen. 
Omdat de inwerkingtreding is uitgesteld, hebben we een pragmatisch oplossing gezocht en 
wordt alles in één keer aan uw raad aangeboden. Met het volgende voorstel zijn we alvast 
voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
Het opnieuw uitstellen van de Omgevingswet heeft consequenties voor de APV en dit betekent 
dat het voorstel zoals deze voorlag niet kan worden gehandhaafd; met dien verstande dat de 
bepaling van de inwerkingtreding in de APV dient te worden aangepast. In het nieuwe 
raadsbesluit wordt hier middels artikel 6:5 van de APV 2022 in voorzien. Om te voorkomen dat 
de bepalingen die in de APV staan en zien op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) geen werking hebben tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt de huidige 
APV 2021 niet ingetrokken. De APV 2021 zal komen te vervallen met inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Ook is het evenementenvergunningsartikel nu explicieter geformuleerd en wordt 
voorzien in het van kracht worden van de ondermijningsartikelen.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
Bijlage(n) 
1. Raadsvoorstel actualisatie APV (ongewijzigd) 
2. Geactualiseerd raadsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2022 
3. Was-wordt tabel VNG wijzigingen model APV (ongewijzigd) 
4. Tabel APV voorstel RIEC (ongewijzigd) 


