Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2016
De raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016;
gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECLBR/U201601045
Lbr.16/060, dd. 13 juli 2016 inclusief aanvulling van 28 juli 2016;
gelet op de artikelen 149 en 151c, eerste lid, van de Gemeentewet;
overwegende dat het tevens gewenst is de Algemene Plaatselijke Verordening op onderdelen te
actualiseren;
B E S L U I T:
vast te stellen de volgende wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog
2009.

Artikel I
De Algemene Plaatselijke Verordening wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 1:3 Indiening aanvraag
Vervallen
B
Artikel 1:8 Weigeringsgronden
1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu;
e. het karakter van het dorp en het eiland.
2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan 3
weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke
behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.
C
Artikel 2.25 Speelgelegenheden tweede lid, onder b
b. speelgelegenheden waarvoor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit bevoegd is vergunning
te verlenen; en
D
Artikel 2:33 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van
uitwerpselen ontdoet:

a. in openbaar gebied binnen de bebouwde kom;
b. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van
voetgangers of fietsers;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
d. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. Tevens dient de eigenaar of houder bij het verblijf op de weg met de hond altijd een opruimmiddel
bij zich te hebben. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod
wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt, dat de
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich
vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
Artikel 2:33a Verontreiniging door paarden
1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat dat paard zich niet van
uitwerpselen ontdoet:
a. in openbaar gebied binnen de bebouwde kom;
b. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van
voetgangers of fietsers;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
d. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven
indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt, dat de uitwerpselen zo spoedig
mogelijk na het deponeren worden verwijderd.
3. De eigenaar of houder van een paard of degene aan wiens zorg een paard kennelijk is
toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich in een aanspanning met een paard op de weg bevindt,
het paard te hebben voorzien van een zak voor het opvangen en verzameld houden van de
uitwerpselen van het paard.
E
Artikel 5.6 Overlast van fiets of bromfiets
1. Het is verboden een fiets of een bromfiets te plaatsen buiten fietsenrekken of overige
fietsparkeervoorzieningen indien daardoor de verkeersveiligheid en/of de verkeersvrijheid wordt
gehinderd of anderszins hinder of schade ontstaat.
2. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter
voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of
plaatsen te laten staan.
3. Het is verboden:
a. fietsen of bromfietsen langer dan 14 dagen op dezelfde locatie op de weg te laten staan. Het
college kan gebieden aanwijzen waarvoor een kortere stallingsduur geldt.
b. fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een
verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 oktober 2016.

, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)

