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De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Langedijk 2017 inclusief de toelichting vast te
stellen conform concept raadsvoorstel
Na vaststelling door de raad het besluit bekend maken conform de wettelijke eisen en via de
website van de gemeente
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Postscriptum over de staat of mate van deregulering van de voorliggende APV 2077
De APV die nu voorligt is niet uitgebreider ten opzichte van de oude APV uit 2008 (geen meer maar
minder artikelen / sub-artikelen / tekst)
Twee voorbeelden:
1. Artikelen 2:24 en 2:25, handelen over evenementen en zijn in tegenstelling tot
Heerhugowaard, die een en ander verwoord in 7 (sub) artikelen, kort & bondig
2. Artikelen 4:10 en 4:11 handelen over houtopstanden (kappen van bomen). In de oude
APV besloeg deze afdeling 4 pagina’s met 10 (sub)artikelen. Nu zijn dit er 2 kort &
bondig.
Deregulering kan geen doel op zich zijn maar dient vermindering van last voor de burger. Veel
bepalingen in de APV zijn zogenoemde kapstokbepalingen. Deze staan op zichzelf (geen relatie met
vergunningen) zijn weliswaar niet vaak nodig maar belangrijk genoeg om in de APV te zijn
opgenomen. Dergelijke bepalingen zijn niet tot last voor de burger/ondernemer maar bieden wel een
kader voor gemeentelijk handelen bij vele vormen van overlast. Bijvoorbeeld artikel 5:6 parkeren
kampeermiddelen e.a. houdt het ongelimiteerd parkeren van caravans of campers in de woonwijken
tegen c.q. beheersbaar.
Opgemerkt wordt dat de APV 2008 de basis vormt van de APV 2017. De APV 2008 was al sterk
gedereguleerd. Het toenmalige bestuur liep bij de vaststelling van de APV 2008 vooruit op de
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot deregulering.
De VNG is een groot pleitbezorger van deregulering zij zijn ook de auteur van de modelverordening
die wij hier hebben nagestreefd. Een vergelijking met enkele andere gedereguleerde APV’s in den
lande (gepubliceerd in 2016 en 2017 op Overheid.nl) laat zien dat de APV Langedijk 2017 met die
andere gemeenten niet verschilt waar het gaat om aantallen regels of omvang van het document.
De bedoeling van deze up-date is vooral technisch van aard en vernieuwing is alleen opgevoerd als
direct gevolg van landelijke (wetstechnische) ontwikkelingen.
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