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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Instemmen met de Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Schiermonnikoog.
Achtergrond
De VNG heeft een jaarlijkse actualisatie gemaakt van de model-APV. Naast actualiseringen en kleine
technische aanpassingen zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn
grotendeel ook van toepassing op de APV van Schiermonnikoog.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
- De Raad van State heeft begin 2015 haar rechtspraak over meldingen bijgesteld. Een aantal
artikelen is daarop aangepast.
- De strafbepaling is aangepast omdat overtredingen in verband met omgevingsvergunningen in
de Wet op de economisch delicten zijn aangeduid als economisch delicten. Dat maakt verschil
voor de strafmaat.
- Een aantal gemeenten wijst vanouds politieambtenaren aan als toezichthouder voor de APV,
die optie wordt nu ook in het model aangeboden.
Er is een vernieuwde versie van hoofdstuk 3 van de model-APV ('Regulering prostitutie, seksbranche
en aanverwante bepalingen') beschikbaar bij de VNG, vooruitlopend op het wetsvoorstel voor de Wet
regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstukken II 32 211, hierna: Wrp).
Schiermonnikoog wacht de verwerking van het wetsvoorstel af, aangezien de noodzaak voor het
direct invoeren een verbeterd vergunningstelsel op dit onderwerp niet aanwezig is. Bij het in werking
treden van de betreffende wet zal hoofdstuk 3 van de APV van Schiermonnikoog technisch worden
herzien, zodat onze APV artikelen overeen blijven stemmen met landelijke wet- en regelgeving.
Schiermonnikoog
Ook waren er nog een tweetal eiland specifieke kwesties. Besloten is deze twee mee te nemen in dit
voorstel. Het betreft een wijziging van de kaart waarop de loslooproutes voor honden wordt
aangegeven en een artikel betreffende carbidschieten.
De eerste wijziging is op verzoek van de politie. Meerdere malen is een onveilige situatie aangetroffen
op de Badweg, waarbij de oorzaak een combinatie was van niet onder appél staande honden en druk
fiets en wandelverkeer. Het college heeft dan ook besloten dat de veiligheid op deze, voor
Schiermonnikoog drukke, weg moet prevaleren en verzoekt u het kaartje aan te passen.
Hieropvolgend zal aandacht worden besteed aan het bestaande foldermateriaal waar de kaartjes op
staan gedrukt.

Voor wat betreft het carbidschieten is het college content dat aangesloten kan worden bij de
samenwerkende gemeenten in Noordoost Friesland. Een uniforme regelgeving geeft meer houvast bij
handhaving. Ook het feit dat voorheen vergunning voor het carbidschieten onder de evenementen
werd geschaard bleek de lading niet geheel te dekken.
Vaststellen maximale omvang van (melk)bus/container/opslagvat
De praktijk van de afgelopen jaren laat zien dat het voor de carbidschieters aantrekkelijk is om steeds
grotere carbidkanonnen te maken en gekkere dingen tijdens het carbidschieten uit te halen, zodat zij
op 31 december in het middelpunt van de belangstelling staan. Er is een trend ingezet dat, waar
voorheen met zoveel mogelijk carbidbussen werd geschoten, tegenwoordig een zo groot mogelijk
kanon wordt gefabriceerd om daarmee de luidste knallen tot stand te brengen. Dit speelt met name in
de gemeenten aan de wal, maar komt ook op het eiland voor. Dat carbidschieten niet zonder risico’s
is, wordt ieder jaar weer bewezen. Vrijwel ieder jaar raakt er, ook in Friesland, een deelnemer
(zwaar)gewond op oudejaarsdag ten gevolge van deze activiteit. Perken stellen aan de omvang van
carbidbussen is dan ook noodzakelijk.
Dit artikel geeft een meer correcte mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan de betreffende
activiteit. Het college is niet voornemens om de traditie van Schiermonnikoog aan te passen en stelt
daardoor wel voor om de tijden, die door Noordoost Friesland worden voorgesteld, iets te verlaten.
Aan de wal wordt er tussen 8.00 en 22.00 uur geschoten. Bij ons is ook duidelijk de mogelijkheid
aanwezig dat er om middernacht op de Willemshof geschoten wordt. Daarnaast begint het op ons
eiland nooit voor 13.00 uur. De enige concrete wijziging die hierdoor plaatsvindt voor het
carbidschieten op Schiermonnikoog is dus dat er alleen nog met bussen mag worden geschoten met
een volume van 40 liter of minder. Tot afgelopen jaarwisseling werd er ok nog wel gebruik gemaakt
van grotere volumes.
Aanwijzen plaats door burgemeester
De praktijk wijst uit dat het verbod op carbidschieten direct voortvloeit uit de zorg voor de openbare
orde en veiligheid. Aangezien dit de portefeuille van de burgemeester betreft en de burgemeester
hiermee dan ook min of meer belast is met de voorbereiding op een ordelijk verloop van de
jaarwisseling, is het niet vanzelfsprekend dat het aanwijzen van geschikte carbidlocaties door het
college van burgemeester en wethouders plaatsvindt.
Aanpassing 2016
Waarschijnlijk zal er volgend jaar een ingrijpender aanpassing van de APV doorvoeren, onder meer
vanwege de Omgevingswet.
Bijlagen die voor u ter inzage liggen in de raadsmap
1. Ledenbrief VNG wijziging Model APV
2. Wijzigingen in de Model-APV
e
3. Geconsolideerde versie van APV Schiermonnikoog 2009 na voorgestelde wijziging (6 versie)
Communicatie
Deze wijziging wordt bekendgemaakt via www.officielepublicaties.nl en www.schiermonnikoog.nl.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
secretaris,
de burgemeester,
G. Heeringa

D.J. Stellingwerf

