
Raadsvragen over de APV op 29 januari 2019 

 
D66  
(Pieter 
van 
Zoest)  

 

1. Gewenste wijzigingen APV van maart –mei  
a. Hoe verzamel je die en waar kies je dan voor?  

b. Wie bepaalt dat?  

c. Wie brengt dat in (ondernemers – raad - ..)?  

 

We stellen voor om in de periode maart – mei inloopbijeenkomsten te organiseren. Aangezien 
inwoners zich over het algemeen meer betrokken voelen bij concrete thema’s uit hun 
leefomgeving zullen we deze inloopbijeenkomsten per thema organiseren. Bijvoorbeeld drie 
bijeenkomsten met als thema: 
 

- Openingstijden horeca en schenktijden para commerciële horeca  
- Knalapparaten, carbid schieten en vuurwerkvrije zones 
- 1 algemene bijeenkomst voor de gehele APV 

 
Hiervoor zullen alle inwoners, betrokken ondernemers en de raad worden uitgenodigd.  
Op deze bijeenkomsten kunnen betrokkenen hun belangen naar voren brengen. 
 
In de periode mei – juni kan de opbrengst van deze bijeenkomsten verwerkt worden waarna de 
nieuwe APV voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Afhankelijk van het 
vergaderschema van de raad zal de besluitvorming dan ongeveer in september 2019 plaats 
kunnen vinden.  
 
 
  

 2. Sluitingstijden horeca (artikel 2:29)  
a. Hoe is de afweging gemaakt?  

 

De voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen kenden een sluitingstijd van 1.00 uur. 
Geldermalsen kende geen sluitingstijden.  
Vervolgens is contact gezocht met Horeca Nederland die vervolgens gesproken heeft met een 
afvaardiging per gemeente van de betrokken ondernemers (Os en het paard, het Pandje, de 
Schildkamp en het Stroomhuis). De schriftelijke reactie treft u hierbij aan .In de bijgaande brief 
kunt u lezen dat de voorkeur (na vrije sluitingstijden) uitgaat naar 3.00 uur. Om die reden is de 
tijd van 3.00 uur aangehouden.  
In het kader van de harmonisatie is de APV met de drie voormalige burgemeesters/stuurgroep 
besproken. 
 

 3. Knalapparaten (artikel 4.5b) 
a. Hoe is de regeling ontstaan?  

b. Samenvoeging regelingen 3 gemeenten?  

c. Is bekend hoeveel bedrijven 

Deze regeling zoals die is opgenomen in deze APV stond al in de APV van de voormalige 
gemeenten Lingewaal en Neerijnen. In de APV van Geldermalsen stond deze regeling niet. 
Gezien de vele fruitbedrijven hebben de burgemeesters/stuurgroep besloten om deze regeling 
op te nemen in de nieuwe APV. Het is niet bekend hoe veel bedrijven er zijn die op 50 meter 
afstand zitten van woningen. Het aantal decibel is niet geregeld in de voorgestelde APV. 



 er op die afstand van 50 meter zitten in de regio?  

d. Hoeveel decibel overlast mag er zijn?  

e. Zijn er ook meldingen van overlast en als ze er zijn, 
hoeveel dan?  

f. Zijn er nog andere mogelijkheden dan de 
knalapparaten?  

g. Zo ja, is daar dan overleg over met 
ondernemers/bedrijven?  

 

In Lingewaal is er vorig jaar 1 klacht geregistreerd, in Geldermalsen 4 en in Neerijnen 3. 
Het toestaan van andere mogelijkheden om vogels te weren zijn niet aan de orde geweest.  

 4. Collectevergunning (artikel 5.13) 
a. Is het zo dat hier een Landelijke regeling voor is?  

b. Kan er vrij worden gecollecteerd en kunnen er 
bijvoorbeeld 3 tegelijkertijd zijn?  

c. Kan het ook op zondag?  

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt jaarlijks een collecterooster vast.en maakt dit 
rooster op  www.cbf.nl bekend. In dit rooster staan de grote landelijke organisaties zoals KWF 
en Hartstichting opgenomen.  
De landelijke organisaties kregen in de drie gemeenten al geen aparte vergunning meer.   
 
Het betreft slechts een beperkt aantal plaatselijke collectes die onder de nieuwe APV geen 
vergunning meer hoeven te vragen. 
In Neerijnen was het al mogelijk om zonder vergunning te collecteren. Hier zijn geen negatieve 
ervaringen mee bekend. In Lingewaal was het mogelijk om tijdens de schoolvakanties zonder 
vergunning te collecteren. Ook hiermee zijn geen negatieve ervaringen bekend. 
Het kan zijn dat er meerdere collectes tegelijk worden gehouden maar in de praktijk worden er 
niet heel veel lokale collectes gehouden en op het landelijk rooster zijn de collecteweken van 
de landelijke organisaties inzichtelijk.  
 
In geen van de drie APV’s gold een beperking voor collecteren op zondag. Tot nu toe werd er 
voor zover bekend in de praktijk niet op zondag gecollecteerd.  
  

PvdA 
(Annet 
IJff)  

 

1. Sluitingstijden horeca (artikel 2:29)  
a. Is er al een reactie binnen van de bedrijven uit 
Geldermalsen die dit zal betreffen?  

 

Zie punt 2 beantwoording D66. 

 2. Handhaving  
a. Discussie geweest in Geldermalsen over een 
onderneming met culturele activiteiten, die daarna 
soms een drankje schonk, waarop is gehandhaafd 
omdat ze geen horecavergunning hadden. In de raad 
werd destijds gesproken over 2 soorten 

Het klopt dat dit niet in de APV staat. Handhaving wordt niet geregeld in de APV.  
De regels voor het mogen schenken (vergunning) van alcoholhoudende drank staan in de 
Drank- en horecawet. In de APV staan de tijden waarbinnen alcoholhoudende drank 
geschonken mag worden. Er bestaan geen twee soorten drank- en horecavergunningen. Het 
enige onderscheid dat de Drank- en horecawet maakt is commercieel en paracommercieel.  

http://www.cbf.nl/


vergunningen: 1 voor hoofdactiviteit en 1 voor niet-
hoofdactiviteit. In deze APV ziet ze dit niet terug. Dus 
benieuwd hoe dat zit en heeft daar graag wat uitleg 
over?  

 
 3. Collectevergunning (artikel 5.13) 

a. Collectanten vinden het fijn dat er toch een 
planning is. Hoe wordt ervoor gezorgd dat niet 
iedereen in dezelfde week zijn collecte gaat houden?  

 

Zie antwoord 4 van D66 

SGP (Jos 
van 
Maanen)  

 

1. Afwegingskader APV  
a. Hoe is die tot stand gekomen?  

b. Is daarbij ook de mate van handhaving betrokken in 
de afgelopen jaren?  

c. Als die handhaving er niet of nauwelijks is geweest, 
waarom zou je dan nu die regel stellen?  

 

Bij het opstellen van de voorliggende APV is een aantal uitgangspunten gehanteerd. 
- Artikelen die in alle drie de gemeenten gelijk waren zijn overgenomen. 
- Bij inhoudelijke verschillen in de artikelen, is gekeken of het artikel al in andere 

wetgeving was geregeld en kon komen te vervallen. 
- Als er geen andere wetgeving was is gekeken of er nog aanleiding was om het artikel 

te behouden (wens tot deregulering) daarbij is meegewogen of een onderwerp 
aanleiding gaf tot overlast (bijvoorbeeld de collecte vergunning)  

- Bij de openingstijden horeca heeft consultatie van betrokkenen plaatsgevonden.  
- Er is niet specifiek naar de mate van handhaving gekeken.  

 
.  

 2. Verbod stoken in de natuur (art. 5:34)  
a. De stookvergunning komt niet meer voor in de 
APV?  

b. Staat die nu in dit artikel vermeld en is dan op basis 
van dit artikel altijd een vergunning nodig?  

c. Of is de stookvergunning nog ergens anders 
opgenomen in de APV?  

 

Het verbranden van afvalstoffen hout en dergelijke in de natuur is geregeld in de Wet 
milieubeheer en is in principe verboden.  
Bedrijven die een milieuvergunning hebben via de ODR kunnen hierin ook regelingen getroffen 
hebben voor het verbranden van afvalstoffen.  
Voor alle andere bedrijven en particulieren is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen op 
grond van de APV. Een vergunning voor langere tijd is dus niet mogelijk. 
 
Over deze ontheffingen zijn afspraken gemaakt in de veiligheidsregio. In de APV van 
Geldermalsen en Lingewaal waren de artikelen in overeenstemming met deze afspraken met 
de Veiligheidsregio. In de APV van Neerijnen was het ‘stoken’ geregeld via een melding. Dit is in 
strijd met de afspraken met de Veiligheidsregio.  De nu voorliggende APV is in 
overeenstemming met de afspraken in de Veiligheidsregio.  
 
  

 3. Bomenlijst (art.4:11)  Het artikel over de bomenlijst was in alle drie de gemeenten al hetzelfde. 
Alle bomen die niet op de bomenlijst staan kunnen zonder vergunning geveld worden.  



a. Kan alles wat niet op deze lijst vermeld staat, 
geveld worden zonder vergunning?  

 

Alle drie de gemeenten hebben een bomenlijst  

 4. Geluidsoverlast knalapparaat (artikel 4.5b) 
a. Hoe was dat in de oude APV’s geregeld?  

b. Zijn er klachten over geweest en heeft daar dan 
ook handhaving op plaats gevonden?  

 

Zie antwoord 3 van D66 

 5. Tijdelijke APV  
a. Als je het voorgenomen besluit leest dan zal de 
APV geactualiseerd worden in 2020. Dus hoe tijdelijk 
is deze APV?  

 

Het actualiseren van de APV kan ook eerder plaatsvinden. Zie ook vraag 1 D66 

GL (Daan 
Dobber)  

 

1. Sluitingstijden horeca (artikel 2:29)  
a. Benieuwd waarom Horeca Nederland dit advies 
heeft gegeven?  

b. Wat vindt de politie daarvan?  
 

Zie punt 2 beantwoording D66. De APV is voorgelegd aan de politie en de brandweer. Beiden 
hebben geen opmerkingen geplaatst. Ook niet over de sluitingstijden. 
 

 2. Vuurwerkoverlast (artikel 2:27)  
a. Wat is precies de overlast (niet benoemd)?  

b. Waar is de definitie van gevaar en waar moet dan 
aan worden gedacht (bijvoorbeeld rieten daken), 
omdat het ook daar verboden is om vuurwerk af te 
steken?  
 

Het betreft artikel 2.73 APV. Dit artikel is niet gewijzigd t.o.v. van de vorige drie APV’s. 
Op basis van dit artikel kunnen vuurwerkvrije zones worden ingesteld. 
Ondanks dat vuurwerk alleen tijdens Oud en Nieuw mag worden afgestoken kunnen er 
plaatsen zijn waar het afsteken van consumentenvuurwerk te allen tijde niet wenselijk moet 
worden geacht (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen met rieten daken, in 
winkelstraten, bij dierenasiels enz.). Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om plaatsen 
aan te wijzen waar het afsteken van consumentenvuurwerk altijd verboden is. 
In Geldermalsen zijn vuurwerkvrije zones bijvoorbeeld rondom de school in Meteren. Het 
college heeft deze bevoegdheid van de raad gekregen en kan zelf de inschatting maken. 
 

CDA 
(Hein van 
Harten)  

 

Geen aanvullende technische vragen, anders dan die 
al gesteld zijn 

 

LLBWB 
(Mario 
Kock)  

 

1. Schenktijden para-commerciële ondernemingen en 
dorpshuizen (artikel 2:34)  
a. Hoe wordt gerekend met o.a. bruiloften en 
verjaardagen?  

Artikel 2.34d maakt het mogelijk voor dorpshuizen om een beperkt aantal (maximaal 12 per 
jaar) privé bijeenkomsten te faciliteren. Daar vallen bruiloften en verjaardagen ook onder.  
Deze moeten wel vooraf gemeld worden aan de gemeente.  



b. Worden die ook tot die 12 avonden gerekend?  
 

Er mag alcoholische drank worden verstrekt binnen de openingstijden zoals genoemd in artikel 
2.29. 

 
 

 2. Standplaatsen (artikel 5:18)  
a. Bij de ene gemeente werd opgemeten met luifel en 
in de andere gemeente zonder luifel. Hoe zit dat in 
deze APV verwerkt?  
 

Het opmeten van standplaatsen is niet opgenomen in de APV.Het opmeten is geregeld in de 
‘verordening precariobelasting voor standplaatsen 2019’. Daarmee is voor het hele 
grondgebied van West Betuwe een gelijke regeling vastgesteld.  
 
  

VWB 
(Gijsbert 
van de 
Water)  

 

1. Verbod stoken in de natuur (artikel 5:34)  
a. Het verbranden van snoeihout met meldingsplicht 
is eruit gehaald. Waarom is dat vervallen, waren er 
soms problemen rondom die meldingen?  
 

Zie punt 2 beantwoording SGP. 

 2. Carbid schieten (artikel 2:73a)  
a. Hiervoor is nu een vergunning nodig in 
Geldermalsen. Waren er grote problemen mee dan?  
 

In Lingewaal was het verboden, In Neerijnen werd het toegestaan met vergunning en 
Geldermalsen had geen regeling. In het kader van de harmonisatie is er gekozen voor de 
vergunningplicht zodat het duidelijk is waar het plaatsvindt en of het op een verantwoorde 
manier gebeurt. Daarmee is het nu mogelijk om in de hele gemeente Carbid te schieten mits 
voldaan wordt aan de voorschriften van de APV. Alleen op oudejaarsdag, tussen 10.00 – 20.00 
uur, de locaties, afstanden tot woningen en veiligheidsvoorschriften worden beoordeeld en 
gereguleerd. Problemen zijn niet bekend maar een gelijke regeling voor de hele gemeente is 
hier wel wenselijk.  



DBG 
(Klaartje 
de Heus-
van Wijk)  
 

1. Schenktijden para-commerciële ondernemingen en 
dorpshuizen (artikel 2:34)  
a. Is of wordt in dit artikel ook de uitkomst in het 
coalitieakkoord meegenomen?  
 

Bij het harmoniseren van de APV was het coalitieakkoord nog niet bekend.  

 2. Verbod stoken in de natuur (artikel 5:34)  
a. Waarom meldingsplicht snoeihout verbranden eruit 
gehaald?  
 

Zie punt 2 beantwoording SGP. 

 3. Tijdelijk karakter van deze APV  
a. Hoe tijdelijk is dit inderdaad?  
 

Zie vraag 5 SGP 

CU 
(Martha 
Kool-
Tulp)  
 

1. Sluitingstijden horeca (artikel 2:29)  
a. Waarom wil Horeca Nederland dit op deze manier?  

b. Zitten de horecabedrijven in West Betuwe hier wel 
op te wachten, vragen die hier om?  

c. Waarom is geen aansluiting gezocht bij de 
afspraken vanuit Neerijnen of Lingewaal op de 
sluitingstijden?  

d. Is er nagedacht over een proefperiode?  

e. Of aan een mogelijke afbouwregeling voorafgaand 
aan die vastgestelde sluitingstijden?  

f. Waarom zijn de sluitingstijden niet van toepassing 
op discotheken?  

g. Zijn omwonenden en ouders van jongeren uit onze 
gemeente hierover geraadpleegd?  

h. Zijn er klachten van omwonenden die bekend zijn 
en zo ja, hoeveel zij het er dan? Zo nee, betekent dat 
dan automatisch dat men het goed vindt?  

i. Is er voldoende capaciteit aanwezig bij de politie om 
te handhaven?  

j. Is er nagedacht over leeftijdsgebonden 
openingstijden waardoor bepaalde groepen na een 
bepaalde tijd niet meer naar binnen mogen?  
 

Voor a, b, c, Zie punt 2 beantwoording D66. 
 
In het kader van de herindeling is er afgesproken om de APV alleen te harmoniseren. 
Er heeft geen afweging plaatsgevonden op de punten d, e, g, h, i, en j. 
 
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met reeds bestaande afspraken.  
De discotheek is uitgezonderd van de sluitingstijden omdat anders de levensvatbaarheid van 
de discotheek in het gedrang komt. 
 
 



 2. Schenktijden in sportkantines (artikel 2:34b)  
a. Kunnen de schenktijden in sportkantines worden 
aangepast aan de wedstrijden voor jeugdleden. Dus 
dan later schenken?  
 

Drinken onder de 18 jaar (NIX) is wettelijk al verboden. Hierop kan toezicht worden gehouden 
bij para-commerciele instellingen.  
Een groot deel van de jeugdwedstrijden vindt ’s morgens plaats.  
Daarom is er voor gekozen om geen alcoholhoudende drank voor 12:00 uur te verstrekken. 

 3. Straatartiesten (artikel 2:9)  
a. Geldt dit artikel ook voor mensen die met een 
harmonica bij een supermarkt zitten te spelen of is 
dat meer bedelen?  
 

Dit artikel is gedereguleerd omdat er geen klachten over bekend zijn. In Geldermalsen was dit 
al het geval.. 

 4. Honden en rijdieren (artikel 2:58)  
a. Is het de bedoeling dat paardenpoep ook 
opgeruimd moet worden, omdat het in lid 1 wel 
genoemd wordt en in lid 2 niet?  
 

Ja paardenpoep moet ook opgeruimd worden. Alleen de houder van de hond is verplicht, op 
basis van het tweede lid, om materiaal bij zich te hebben (zoals een zakje) om de poep op het 
ruimen. Dit hoeft een houder van een rijdier niet. Het zakje om de poep van de hond op te 
ruimen is verplicht gesteld in de APV i.h.k.v. de handhaving.  

 5. Uitbreiding bevoegdheden burgemeester (artikel 
2:79)  
a. Bestrijding overlast, maar is er nagedacht of we 
hierbij ook buurtbemiddeling kunnen inzetten?  
 

Het artikel uit het VNG model is overgenomen om excessen aan te kunnen pakken. De 
burgemeester kan op basis van dit artikel bij ernstig en herhaaldelijke overlast, handhavend 
optreden. De APV maakt dit nu mogelijk als andere mogelijkheden niet werken.  
Buurtbemiddeling is niet opgenomen in de APV maar kan, indien passend, altijd ingezet 
worden .  

 6. Parkeren grote voertuigen (artikel 5:8)  
a. Het komt voor dat er soms ook grote voertuigen op 
fietssuggestiestroken parkeren. Is dat toegestaan of 
is dat op een andere wijze in de APV geregeld?  
 

Een fietssuggestiestrook (stippellijn zonder fietssymbool) is een nepfietsstrook, hier kun je 
ongestraft met de auto stoppen en zelfs parkeren. De fietssuggestiestroken worden 
aangebracht om de  snelheid van het autoverkeer naar beneden te krijgen. Hiervoor is geen 
bepaling op te nemen in de APV. 

VVD 
(Diane de 
Zeeuw-
Wielders)  
 

1. Sluitingstijden horeca (artikel 2:29)  
a. Horeca Nederland is betrokken geweest bij dit 
artikel, maar zijn de horecaondernemers uit 
Geldermalsen er ook bij betrokken geweest?  
 

Zie punt 2 beantwoording D66. 

 
 

  


