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Samenvatting

Uw raad wordt voorgesteld de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 in te 
trekken en de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023 vast te stellen en in 
werking te laten treden op 1 januari 2023.

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van artikel 147 lid 1 en artikel 149 Gemeentewet heeft uw raad de 
bevoegdheid gemeentelijke verordeningen vast te stellen.

Wat is de voorgeschiedenis?
Jaarlijks biedt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de zomer een brief 
aan waarin zij aanpassingen voorstellen op de Model Algemene plaatselijke verordening 
van de VNG (hierna: model APV). 
De aanpassingen zien toe op nieuwe wetgeving, jurisprudentie, ervaringen uit de 
uitvoeringspraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen. De huidige Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente Ouder-Amstel is daarop aangepast.
Uitgangspunt van de gemeente Ouder-Amstel is dat de Algemene plaatselijke 
verordening actueel is en zo veel mogelijk aansluit bij de model APV. De huidige APV 
dateert van 2019 en behoeft actualisatie.

Verder zijn er ook inhoudelijke wijzigingen die we willen doorvoeren op eigen initiatief en 
op initiatief van de regiogemeenten.

Voorgesteld wordt de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023 (hierna: 
APV-2023) op basis van een aantal voorgestelde wijzigingen te actualiseren. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De VNG heeft op 19 juli 2022 wijzigingen aangebracht in de model APV. Ook zijn er 
wijzigingen die we willen doorvoeren op eigen initiatief en op initiatief van de 
regiogemeenten. De wijzigingen zijn tweeërlei:

- technische wijzigingen
- inhoudelijke wijzigingen

Technische wijzigingen
De technische wijzigingen hebben betrekking op redactionele aanpassingen, wijziging van 
verwijzingen naar de Alcoholwet in plaats van de Drank- en Horecawet, veranderingen in 
nummering van artikelen, paragrafen en afdelingen. Ook zijn sommige artikelen 
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opgesplitst in meerdere artikelnummers of zijn artikelen juist samengevoegd. Ook zijn er 
definities toegevoegd aan bepaalde artikelen.
Verder zijn redactionele fouten en foutieve verwijzingen uit de APV-2019 gehaald.

Inhoudelijke wijzigingen
De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal;
- Waterpijpcafés; 
- Gebiedsaanwijzing bij tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide 

ondernemersklimaat;
- Lachgas;
- Minimumleeftijd sekswerkers, en
- Mosquito.

Wat gaan we doen?
We voeren de technische wijzigingen door zodat de APV-2023 blijft aansluiten bij de 
model APV.

We voeren de volgende inhoudelijke wijzigingen door:

1. Toevoeging van de artikelen 2:9a, 2:9b en 2:9c over voetbalwedstrijden in het 
betaald voetbal

De artikelen 2:9a, 2:9b en 2:9c zijn nu niet opgenomen in de APV van Ouder-Amstel. De 
burgemeester van Ouder-Amstel ontvangt derhalve geen kennisgeving van betaald 
voetbalwedstrijden op sportpark De Toekomst, verbindt geen voorschriften aan de daar 
gespeelde wedstrijden en kan deze wedstrijden alleen verbieden door te besluiten tot een 
noodbevel.

Over het algemeen zijn er nauwelijks problemen rond de wedstrijden van Jong Ajax. 
Wanneer deze zich echter wel voordoen, dan kan de burgemeester op basis van de 
huidige APV geen nadere voorschriften stellen of de wedstrijd verbieden, maar dan rest 
haar alleen te besluiten tot een noodbevel kort voor de wedstrijd. Deze op te nemen APV 
artikelen, die ook zijn opgenomen in de APV van de gemeente Amsterdam, geven deze 
juridische mogelijkheden wel.

2. Toevoeging van waterpijpcafés aan artikel 2:27 onder a, bij de definitie van een 
openbare inrichting

In september 2019 is regionaal afgesproken bij een eerstvolgende wijziging van de APV 
deze toevoeging te doen aan dit artikel. 
Door waterpijpcafé toe te voegen aan genoemd artikel zijn zogenaamde ‘shisha lounges’ 
voortaan altijd een openbare inrichting op grond van de APV en dus vergunningplichtig 
(exploitatievergunning). Rondom shisha lounges hangt veelal een sfeer van criminaliteit. 
Zo zouden dergelijke inrichtingen vaak als ontmoetingsplaats voor criminelen dienen. 

Het benoemen van een ‘waterpijpcafé’ als openbare inrichting in artikel 2:27 onder a is 
ook door de VNG in de model APV voorgeschreven.

3. Mogelijk maken van een gebiedsaanwijzing in artikel 2:41a
In september 2019 is regionaal afgesproken bij een eerstvolgende wijziging van de APV 
verschillende toevoegingen te doen aan dit artikel. 

Een hiervan is het component ‘gebiedsaanwijzing’. Door het toevoegen van de woorden 
“gebied” en “gebieden” aan dit artikel van de APV krijgt de burgemeester de mogelijkheid 
om naast gebouwen (panden) of bedrijfsmatige activiteiten (branches), ook gebieden aan 
te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden. Een vergunningsplicht is voor de 
burgemeester een krachtig instrument om controle uit te oefenen op bepaalde 
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bedrijfsmatige activiteiten en de ondernemers die deze activiteiten uitvoeren. Bovendien 
gaat van het invoeren van een vergunningplicht een preventieve werking uit.

4. Het lachgas artikel wordt uit de APV gehaald
Het landelijk lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat 
lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden 
wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te 
verkopen of te hebben. 

Dit betekent dat het lachgas artikel uit de APV kan worden gehaald. De politie kan 
handhaven op grond van de Opiumwet.

5. De minimumleeftijd van sekswerkers wordt verhoogd naar 21 jaar
Alle burgemeesters van de Amstelland gemeenten hebben ingestemd met een verhoging 
van de minimumleeftijd van sekswerkers van 18 naar 21 jaar via de eerstvolgende 
wijziging van de APV conform de APV van Amsterdam.

Deze wijziging is tevens opgenomen in de model APV.

6. Het mosquito-artikel wordt uit de APV gehaald
Hoewel er in de model APV een facultatief mosquito-artikel is opgenomen, wordt dit niet 
overgenomen. 
Met een mosquito is het mogelijk om maatregelen te treffen om overlast tegen te gaan. 
Vanwege de mogelijke bezwaren die aan het gebruik van een mosquito kleven, is grote 
zorgvuldigheid bij de voorbereiding en uitvoering van het besluit om mosquito's aan te 
brengen van belang. De burgemeester zal pas na een zorgvuldige belangenafweging 
toestemming geven voor het gebruik van de mosquito, dan wel zelf over te gaan tot het 
(laten) plaatsen van een mosquito.

Dit artikel is in mei 2021 opgenomen in de APV vanwege de overlast in het Venserpark. 
In dit park zijn andere maatregelen getroffen en het plaatsen van een mosquito is niet 
nodig gebleken. De verwachting is dat ook in de toekomst voor andere maatregelen dan 
de mosquito wordt gekozen. Dit artikel heeft dus geen toegevoegde waarde en hoeft niet 
in de APV-2023 te worden opgenomen.

Opnemen van een verwijzing naar geldende regelgeving in Afdeling 3 Het bewaren van 
houtopstanden (Hoofdstuk 4)
Burgers die zien dat de artikelen onder deze afdeling vervallen zijn, komen ten onrechte 
in de veronderstelling dat er geen regels gelden met betrekking tot het bewaren van 
houtopstanden. Daarom wordt hier onder de drie vervallen artikelen de volgende 
verwijzing opgenomen:

De hierop betrekking hebbende regelgeving is te vinden in:
- Bomenverordening Ouder-Amstel
- Beleidsnotitie met betrekking tot advisering omtrent aanvragen op grond van de    
  Bomenverordening Ouder-Amstel     
- Uitvoeringsbesluit Bomenverordening
- Monumentale bomenlijst

Evaluatie artikel 2:50a
Dit artikel is in 2021 toegevoegd aan de APV. Er was geen artikel dat hinderlijk gedrag op 
openbare plaatsen strafbaar stelde. 

De burgemeester heeft aan de gemeenteraad toegezegd, dat bij de volgende update van 
de APV aan het einde van 2021 (inmiddels verplaatst naar 2022) een korte evaluatie zou 
worden bijgevoegd. 
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Het basisteam van politie Diemen/Ouder-Amstel geeft aan dat ze nog niet hebben 
verbaliseerd op grond van dit artikel. De politie moet de overlast zelf waarnemen om op 
te kunnen treden. Ze geven aan dat het belang van dit artikel vooral is gelegen in het 
daadwerkelijk opleggen van een proces verbaal met een consequentie, daar waar de 
politie voorheen alleen kon waarschuwen. De politie adviseert om dit artikel te 
handhaven.

Wat is het maatschappelijke effect?
Met de vaststelling van de voorgestelde wijzigingen is de APV-2023 weer actueel binnen 
de geldende juridische kaders. 

Het geeft politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders formeel een 
kader voor toezicht en handhaving. Daarmee wordt de leefbaarheid en veiligheid in 
Ouder-Amstel bevorderd.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Uitgangspunt van de gemeente Ouder-Amstel is dat de APV-2023 actueel is en zo veel 
mogelijk aansluit bij de model APV. Uw raad kan ervoor kiezen één of meerdere 
technische en/of inhoudelijke wijzigingen niet door te voeren indien u van mening bent 
dat bepaalde wijzigingen niet acceptabel zijn.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Om het proces voort te zetten is een raadsbesluit nodig waarin de APV-2023 wordt 
vastgesteld en de APV-2019 wordt ingetrokken.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het voorstel is afgestemd met de portefeuillehouder, Team Openbare orde en veiligheid 
(OOV) van de gemeente, Team Inrichting en Beheer van Duo+, politie en Team 
Vergunningen, toezicht en handhaving van Duo+.

Wanneer uw raad besluit de voorgestelde wijzigen van de APV vast te stellen, wordt u 
voorgesteld overeenkomstig de artikelen 3:40 en 3:42 van de Algemene wet 
bestuursrecht de bekendmaking te laten plaatsvinden via het Gemeenteblad. 
Ook is de (geconsolideerde) APV-2023 te raadplegen via de website “overheid.nl”. 
Daarnaast wordt de gewijzigde APV-2023 ter kennisname aangeboden aan het OM, de 
politie, en de (medewerkers van de) gemeentelijke organisatie en Duo+.

Wat is het vervolg?
Na vaststelling door uw gemeenteraad wordt de APV-2023 zo spoedig mogelijk 
gepubliceerd en treedt in werking per 1 januari 2023.

Hoe monitoren en evalueren we?
We kunnen de effecten van de doorgevoerde wijzigingen monitoren binnen de betrokken 
onderdelen van de organisatie en bij de eerstvolgende actualisatie evalueren.
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