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verordening (APV)
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Wat regelt de APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de 
gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en 
veiligheid. Uit de regels in de APV blijkt vaak dat ergens een 
vergunning voor nodig is. Ook bevat het algemene verboden.
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Hoe is de nieuwe APV tot stand gekomen?

- Uiterlijk 2021 nieuwe APV wet Arhi

- Werkgroep harmonisatie beleid en regelgeving (DDFK 2017)

- Aansluiten bij de model APV van de VNG

- Harmonisatie versus (de)reguleren
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Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 1/2
Oud Nieuw 

Voorwerp op de weg:

Vergunningplicht in alle gemeenten voor het

plaatsen van voorwerp op de weg

Voorwerp op de weg:

Binnen voorwaarden altijd toegestaan, anders 

een ontheffing i.p.v. vergunning

Uitrit:

Vergunningplicht in twee van de drie  

gemeenten voor aanleg uitrit

Uitrit:

Vergunningsvrij conform norm, uitzondering is 

vergunning plichtig

Rookverbod:

Niet opgenomen in APV

Rookverbod:

Rookverbod in bossen en natuurterreinen 

Evenementen: 

Vergunningplicht voor grote evenementen 

meldingsplicht voor kleine evenementen 

Evenementen: 

Vergunningplicht voor grote evenementen 

ruimere meldingsplicht voor kleine evenementen

Verbod herkenningstekens

Niet opgenomen in APV

Verbod herkenningstekens

Verbod tot het voeren van herkenningstekens

van verboden organisatie

Verbod openlijk drugsgebruik

Alleen in Ferwerderadiel opgenomen 

Verbod openlijk drugsgebruik

Verboden op de weg of openbare plaatsen 

openlijk drugs te gebruiken

Verbod oplaten ballonnen 

Niet opgenomen in APV 

Verbod oplaten ballonnen

Verbod is opgenomen in APV 
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Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 2/2
Oud Nieuw 

Houtopstand:

D: vergunningsvrij

F: vergunningsplicht APV

K: bomenverordening 

Houtopstand:

Vergunningsvrij (bestemmingsplan) 

Standplaatsen:

D: binnenstad vergunning rest vergunningsvrij

F+K: vergunningstelsel

Standplaatsen:

Vergunningstelsel 

Horeca: 

Exploitatievergunning

Toelatingsuur (D+F: 02:00 en K: 03:00) 

Sluitingsuur terras nog niet in APV

Festiviteitenregeling/geluidsnorm (4 tot 12 keer 

per jaar)

Diverse regelingen schenktijden 

paracommercieel

Horeca:

Exploitatievergunning/terrasvergunning

Toelatingsuur:  02:00

Sluitingsuur terras  (24:00 en vr/za 01:00)

Festiviteitenregeling/geluidsnorm (8 keer per 

jaar)

Harmonisatie schenktijden paracommercieel
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Communicatie en zienswijze 

- Artikel in de huis aan huis bladen

- Artikel op de website 

- Brieven naar lokale horeca

- Zienswijze van 15 april tot 15 mei

- Ledenbrief VNG
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Vervolgstappen en uitvoering 

Definitief raadsvoorstel (It Beslút van 25 juni) 

Uitwerking geven aan nieuwe APV ( beleid 
standplaatsvergunningen, beleid terrassenvergunning, 
aanwijzingsbesluiten, toezicht en handhaving, mandaatregeling, 
legesverordening, etc.)

Inwerkingtreding uiterlijk 31 december 2020 



Bedankt voor de aandacht


