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Onderwerp:  wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 

Reg.nr.:  2009/154486 

 

 

Inleiding 

De Algemene Plaatselijke Verordening is het belangrijkste instrument om het 

openbare leven in de gemeente Haarlem te reguleren. De APV vormt de juridische 

grondslag voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het 

woon- en leefklimaat. Zo wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd aan hoofdstuk 2 

van de APV om de exploitatie van head-, smart- en growshops te kunnen reguleren 

door de invoering van een vergunningstelsel, zodat de ondernemers in deze branche 

kunnen worden onderworpen aan een BIBOB-onderzoek. 

 

In deze APV-wijziging wordt voorgesteld om de burgemeester de bevoegdheid te 

verlenen om verblijfsontzeggingen op te leggen aan notoire overlastgevers teneinde 

de overlastproblematiek in Haarlem nog effectiever te kunnen bestrijden. 

 

Daarnaast zijn alle APV-vergunningen gescreend in verband met de 

inwerkingtreding van de Europese Dienstenrichtlijn. Op grond hiervan zijn 

vergunningstelsels alleen nog toegestaan indien hiervoor een dwingende reden van 

algemeen belang voor. APV-artikelen zijn conform deze richtlijn aangepast. 

 

Om de administratieve lastendruk voor ondernemers en burgers te beperken is een 

meldingsplicht toegevoegd aan een aantal APV-artikelen om sommige activiteiten 

af te handelen met een melding en/of algemene regels in plaats van een vergunning. 

Hierover zal het college een separaat besluit nemen. 

 

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat artikel 33 over de sluitingstijden voor de 

horeca is aangepast zodat bepaalde categorieen horecabedrijven niet langer 

ontheffing verleend tot het maximale tijdstip zodat deze bedrijven eerder dicht 

moeten om de horeca-overlast tot een minimum te beperken. 

 

De overige wijzigingen in de APV zijn van technisch-juridische 

aard.Volledigheidshalve wordt hieronder een overzicht gegeven van alle 

wijzigingsvoorstellen naar de aard (technisch, beleidsmatig en in vebrand met 

dienstenrichtlijn/beperking administratieve lastendruk): 

 

1. technische wijzigingen: artikel 2, 28, 29, 32, 46, 49, 52, 70, 88, 102, 108, 110, 

111, 132, 151, 152, 161, 162 

2. beleidsmatige wijzigingen: artikel 10a, 33, 74A tm O, 78A 

3. wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Europese 

Dienstenrichttlijn: artikel 50, 70, 3.3, 154 

4. Beperking Administratieve Lastendruk: artikel 14, 15, 43, 118, 125 

 

Voorstel aan de raad 

1. De artikelen 2,14, 15, 27, 29, 32, 33, 43, 46, 49, 50, 52, 70, 88, 102, 3.3, 108, 

110, 111, 118, 125, 132, 151, 152, 154, 161 en 162 en de daarop betrekking 

hebbende toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening overeenkomstig de 

tekst van de bijlage te wijzigen. 
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2. Paragraaf 6 (artikelen 74A tm O), artikel 10A en 78A en de daarop betrekking 

hebbende toelichting op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

3. Dit besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening treedt 

inwerking op 1 januari 2010. 

 

4. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening zal niet worden 

opengesteld voor inspraak. 

 

Beoogd resultaat 

De nieuwe paragraaf 6 in hoofdstuk 2 van de APV over de head-, smart- en 

growshops de openbare orde te handhaven, het woon- en leefklimaat te beschermen 

en de maatschappelijke integriteit van deze branche te bevorderen. De aanpassing 

van artikel 33 over de sluitingstijden moet leiden tot minder overlast van 

horecabezoekers. Deze APV-wijziging moet een bijdrage leveren aan deregulering, 

vereenvoudiging van de regels en beperking van de administratieve lastendruk. De 

overige wijzigingsvoorstellen moeten de juridische grondslag voor de regulering en 

handhaving van het publieke domein optimaliseren. 

 

Argumenten 

1.1 de beleidsvoornemens van het college en de burgemeester vereisen een 

juridische grondslag in de vorm van een actuele APV. 

 

1.2 inspraak op de wijzing van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt door 

het college niet wenselijk geacht omdat het meerendeel van de wijzigingen van 

technisch-juridische aard zijn. De overige wijzigingen zijn vooral dienend aan 

de gemeentelijke handhaving, dat is gebaat bij snelle en efficiënte 

besluitvorming. 

 

Kanttekeningen 

geen 

 

Uitvoering 

Het college en de burgemeester zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de 

door de Gemeenteraad, in de APV, gestelde kaders in beleid (growshop, 

sluitingstijdenbeleid, verblijfsontzegging en deregulering) en uitvoering 

(handhaving). 

 

Bijlagen 

Voorstel APV Wijziging 2009 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

1.  De artikelen 2, 14, 15, 27, 29, 32, 33, 43, 46, 49, 50, 52, 70, 88, 102, 3.3, 108, 

110, 111, 118, 125, 132, 151, 152, 154, 161 en 162 en de daarop betrekking 

hebbende toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening 

overeenkomstig de tekst van de bijlage te wijzigen; 

 

2.  Paragraaf 6 (artikelen 74A tm O), artikel 10A en 78A en de daarop betrekking 

hebbende toelichting op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening; 

 

3.  Dit besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening treedt 

inwerking op 1 januari 2010; 

 

4.  De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening zal niet worden 

opengesteld voor inspraak. 

 

Gedaan in de vergadering van ….………  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 


