AGENDAPUNT NO 19.
Voorstel tot wijziging van artikel 2.1.5.1. van de
Algemene plaatselijke verordening Aalten 2008

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Onze huidige APV voorziet niet in een regeling waarbij de burgemeester bevoegd is om te beslissen
op aanvragen om een ontheffing van het verbod ten behoeve van het gebruik van de weg als terras.
Deze aanpassing van de APV voorziet hierin.
Aanleiding tot het voorstel
Met deze technische wijziging van de verordening herstellen wij een onvolkomenheid. De
burgemeester krijgt formeel de bevoegdheid om besluiten te nemen voor het gebruik van terrassen
op gemeentegrond.
Inhoudelijke toelichting
In 2008 is in onze gemeente een nieuwe Algemene plaatselijke verordening van kracht geworden. In
het kader van deregulering is het vergunningstelsel voor een terras op gemeentegrond geschrapt. Als
zo’n terras aan bepaalde algemene regels voldoet, mag het zonder expliciete toestemming van de
gemeente in gebruik worden genomen. Voldoet het niet aan die algemene regels dan staat nu nog in
de APV dat een ontheffing van het college noodzakelijk is. Echter, de burgemeester – en niet het
college – is bevoegd om terrasvergunningen te verlenen. De uitleg is als volgt.
Zonder een exploitatievergunning is het verboden om in de gemeente Aalten een horecabedrijf te
exploiteren. Vanwege het openbare orde aspect is de burgemeester hier het bevoegde gezag. De
wettelijke basis hiervan is artikel 174 van de Gemeentewet. Tot het horecabedrijf behoren ook de
terrassen voor zover deze tot de uitoefening van het bedrijf in gebruik zijn. Ook de voortzetting van
het terras aan de overzijde van de rijweg, op een openbaar plein of in een park maken onderdeel uit
van het horecabedrijf.
Er ligt een formele aanvraag op tafel voor het inrichten van een terras, waarop op grond van de
Algemene wet bestuursrecht z.s.m. door de burgemeester moet worden beslist. Ook is in verband
met de verkeersveiligheid in Bredevoort alsmede de belemmering van een adequate dienstverlening
door de brandweer ter plaatse door ons voor snelheid gekozen door nu alvast een wijziging van het
betreffende artikel 2.1.5.1 van de APV door te voeren. Het nieuwe artikel luidt als volgt:
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke
functie daarvan, als:
a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de
weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het
doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en
leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.
3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.1.
5. Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of
het Provinciaal wegenreglement.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ons recentelijk een nieuw model voor de APV
aangereikt. Het thans voorliggende concept is op deze leest geschoeid.
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Relatie met bestaand beleid c.a.
Deze wijziging van de APV is het gevolg van een juiste toepassing van artikel 174 van de
Gemeentewet.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Het college heeft hierover overleg gevoerd met de brandweer. De brandweer heeft namelijk in
Bredevoort een proef gehouden over de bereikbaarheid in Bredevoort. Ook de verkeersveiligheid
speelde hierbij een rol.
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Financiële consequenties
Geen

Aalten, 13 juli 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2010;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Aalten 2008, zoals vastgesteld op
9 september 2008, in te trekken;
2. artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Aalten 2008 als volgt vast te stellen:
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de
publieke functie daarvan, als:
a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een
belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet
aan redelijke eisen van welstand.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en
leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.
3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde
verbod.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.1.
5. Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de
Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.
3. te bepalen dat het nieuwe artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Aalten 2008,
onder gelijktijdige intrekking van het oude artikel 2.1.5.1, op 23 september 2010 in werking treedt.

AALTEN, 7 september 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

