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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 vast te stellen; en 
2. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2018 in te trekken. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00543 
Voorstelnummer : RAAD190202 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
Opsteller(s) : Ilse van Galen 
Telefoonnummer : 088 909 7707 
Bijlagen:  : -Bijlage 1. Concept Apv gemeente Bergen 2019 

-Bijlage 2 Was-Wordt lijst wijzigingen 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De Algemene plaatselijk verordening gemeente Bergen is vanwege gewijzigde wet en 
regelgeving op diverse deelonderwerpen toe aan een herziening. Daarbij waren zowel vanuit 
de raad, bijvoorbeeld inzake het oplaten van ballonnen, als vanuit de organisatie, 
bijvoorbeeld de aanpak van ‘Outlaw Motorgangs’ verzoeken om de Apv aan te passen.  
 
Deze nieuwe Apv is net als haar voorgangers gebaseerd op de Model-APV van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. De model-verordening en daarmee ook voorgestelde 
hierziene Apv is getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn. 
 
De omvangrijkste wijzigingen in de voorgestelde Apv zijn, de aanpassing van de artikelen 
over kappen aan de Wet natuurbescherming en de voorgestelde artikelen om zogenaamde 
“Outlaw Motorgangs” (OMG’s) tegen te gaan. Voorts zijn er diverse aanpassingen gedaan 
om de leesbaarheid te bevorderen en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe wet en 
regelgeving.  
 
 
KEUZERUIMTE 
Er wordt geadviseerd om een tamelijk experimentele aanpak voor OMG’s op te nemen. In de 
buurgemeente Heilloo is een dergelijke aanpak ook opgenomen in de Apv. In het 
voorkomende geval dat de OMG’s zich verplaatsen naar de gemeente Bergen wordt 
voorgesteld om deze aanpak ook in de Apv Bergen op te nemen, zodat in dat geval 
maatregelen getroffen kunnen worden. Uiteraard kan uw raad ervoor kiezen om van de 
introductie van deze methode af te zien. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Hoewel de Apv op deelterreinen wordt herzien, is ervoor gekozen om in afwachting van de 
Wet omgevingsrecht, die volgens planning in werking zal treden op 1 januari 2021, geen 
beleidsrijke wijziging te doen. De verwachting is dat delen van de Apv, zullen worden 
gestandaardiseerd en op zullen gaan in het omgevingsplan, zodat een beleidsrijke wijziging 
thans niet is aan te bevelen. 
 
De omvangrijkste wijzigingen in de voorgestelde Apv zijn, de aanpassing van de artikelen 
over kappen aan de Wet natuurbescherming en de voorgestelde artikelen om zogenaamde 
“Outlaw Motorgangs” (OMG’s) tegen te gaan. Voorts zijn er diverse aanpassingen gedaan 
om de leesbaarheid te bevorderen en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe wet en 
regelgeving. In bijlage 2 bij dit advies is een uitgebreide Was Wordt lijst opgenomen waarin 
elke wijziging, mits het geen taalkundige wijziging betreft, uitgebreid is toegelicht. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
N.v.t 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De Apv is uiteraard aangepast aan de lokale situatie in Bergen, echter daar waar mogelijk 
hebben we zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de model-APV van de VNG. Dit ook met 
het oogmerk om de Apv’s van de BUCH gemeenten zoveel mogelijk overeen te laten komen 
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RISICO’S  
N.v.t 
 
FINANCIËN  
N.v.t 
 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Na vaststelling van de Apv wordt deze gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. De dag 
na bekendmaking treedt de Apv in werking. 
 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Onderhavig voorstel wordt behandeld in de Algemene Raadcommissie van 21 november 
2019 en in de raadvergadering van 12 december 2019. 
 
Gelet op de omstandigheid dat het gaat om wetgeving zal de raad de voorgestelde regeling 
moeten vaststellen.  
 
 
 
BIJLAGEN 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 
  
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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