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Onderwerp
Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe
Gevraagde beslissing
In te stemmen met de concept versie Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe
Inleiding
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben alle drie een Algemene Plaatselijke
Verordening (hierna te noemen: APV). De APV bevat regels op het gebied van openbare orde en
veiligheid zoals over evenementen, alcoholgebruik in de openbare ruimte en sluitingstijden van
openbare inrichtingen. De verordening geeft duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan binnen de
gemeentegrenzen en geeft een grondslag voor toezicht en handhaving. De inhoud kan per gemeente
verschillen. Voor een groot deel komen deze 3 verordeningen in grote lijnen overeen. Gelet op het
relatief korte tijdsbestek geven de portefeuillehouders (de burgemeesters) de voorkeur aan een
geharmoniseerde APV voor West Betuwe die in januari 2019 kan worden vastgesteld door de raad.
Beoogd effect
Een geharmoniseerde APV voor de nieuwe gemeente West Betuwe.
Argumenten
1.1 Geharmoniseerde APV
De drie verordeningen zijn geharmoniseerd tot één APV. Als er in een artikel inhoudelijke verschillen
waren, is gekozen voor de inhoud die bij 2 van de 3 gemeenten overeen kwam.
Het uitgangspunt daarbij was dat er geen nieuwe en beperkende regels worden geïntroduceerd. En,
waar mogelijk is gedereguleerd. Dit houdt in dat als voor een bepaling geen noodzaak meer is of als
een andere wet- of regelgeving daar al in voorziet de bepaling niet in de APV is opgenomen. Onder
het betreffende artikel staat dan ‘gereserveerd’. Een uitzondering hierop is de sluitingstijd in artikel
2:29 (zie ook argument 1.3). Deze APV kan als uitgangspunt voor de nieuwe gemeente worden
gebruikt. Eventuele wijzigingen kunnen dan in de nieuwe gemeente (breed) verkend worden en
verwerkt in een volgende versie van de APV.
1.2 Modelverordening VNG
De 3 gemeenten hebben voor hun eigen APV al de modelverordening van de VNG gevolgd. Dit model
is voor de nieuwe APV ook weer de basis geweest.
1.3 Sluitingstijden openbare inrichtingen artikel 2:29
In artikel 2:29 wordt onder openbare inrichting o.a. verstaan een restaurant, een café, sportkantine en
dorpshuis. De gemeenten Neerijnen en Lingewaal hanteerden een sluitingstijd van 01:00 uur voor
openbare inrichtingen. In de gemeente Geldermalsen is halverwege de jaren ’90 de sluitingstijd
vrijgegeven, openbare inrichtingen mogen daar zelf weten hoe laat zij sluiten.
Als in Neerijnen en Lingewaal de sluitingstijd wordt vrijgegeven is dat een forse verruiming voor de
ondernemers maar kan dit voor inwoners een nadelig effect hebben.
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Daarom wordt een compromis voorgesteld: een sluitingstijd van 01:00 uur op zondag tot en met
donderdag en op vrijdag en zaterdag om 02:30 uur.
Kanttekeningen
1.1 Wet Arhi biedt overgangstermijn harmonisatie tot 1-1-2021
De Wet Arhi stelt met betrekking tot de harmonisatie van verordeningen de volgende eisen:
Gemeentelijke voorschriften, van de voormalige gemeenten dienen binnen twee jaar na de ingang van
herindeling te zijn bekrachtigd dan wel aangepast. Zo niet, dan vervallen ze van rechtswege (art. 2831). Het gaat hier om alle beleid-, wet en regelgeving van gemeenten zoals verordeningen, besluiten
van de raad en van het college, beleidsregels en dergelijke. Tot die tijd blijven de drie regelingen voor
het grondgebied waarvoor ze zijn vastgesteld van kracht. Er is dus voor de nieuwe gemeenteraad
geen ‘verplichting’ om in januari 2019 een nieuwe APV vast te stellen.
1.2 Voor nu een geharmoniseerde APV
In de aanloop naar de nieuwe gemeente West Betuwe is gekozen voor een geharmoniseerde APV.
Deze vormt het uitgangspunt voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeenteraad kan - samen met
alle belanghebbenden, de burgemeester en het college - de inhoud van de APV verder op maat
maken voor West Betuwe.
1.3 Als niet gekozen wordt voor een geharmoniseerde APV
Als niet gekozen wordt voor een geharmoniseerde APV, dan blijven de drie verordeningen voorlopig
van kracht. De APV West Betuwe wordt dan in zijn geheel voorbereid en vastgesteld in 2019/2020.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Aanpak / Uitvoering
Als ingestemd wordt met deze concept versie van een geharmoniseerde APV bereidt de Stuurgroep
het definitieve voorstel voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe voor.
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Besluit West Betuwe Beraad
Agendanummer : 2018-05-7.2
Het West Betuwe Beraad;
Gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 14 augustus 2018:
Besluit :
in te stemmen met de conceptversie Algemene Plaatselijke Verordening West
Betuwe.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2018

, voorzitter

, secretaris

Noot secretaris:
Na beraadslaging stemt het West Betuwe Beraad in met het actualiseren van de conceptversie van de
APV, naar aanleiding van de beraadslaging in het WBB, de ingekomen brief van Horeca Nederland en
de ingekomen update APV vanuit de VNG. De geactualiseerde APV kan daarna aangeboden worden
bij het Presidium/Agendacommissie voor de nieuwe raad van West Betuwe ter bespreking in het 1 e
kwartaal 2019.
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