
 

 

 

 

 

 

 

Wilhelminasingel 101 

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 

Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 
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Aan: de leden van de gemeenteraad 

 
 
 
 
 
 

VTH 
 
Weert, 3 november 2022  
 
 
Onderwerp  

 

:  

 

Beantwoording vragen raadscommissie m.b.t. wijziging APV 

 
 
 

  Beste leden van de raad,  
 
Tijdens de raadscommissie Samenleving & Inwoners van 1 november 2022 zijn de 

volgende twee raadsvoorstellen aan bod gekomen:  
- de aanpassingen aan de geldende Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Weert (APV) vast te stellen. 
- De technische aanpassingen aan de geldende Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Weert (APV) vast te stellen. 
Naar aanleiding van deze voorstellen zijn door de commissie verschillende vragen 

gesteld.  
 
Met deze memo willen wij antwoord geven op de vragen die nog niet tijdens de 

commissievergadering zijn beantwoord. 
 
Openstaande vragen  

1. Artikel 2:60 van de APV gaat over het houden of voeren van hinderlijke of 
schadelijke dieren. Welke dieren vallen daaronder en door wie wordt dit bepaald?  

 

2. Waarom is het verbod op carbidschieten niet meer opgenomen in de APV?  
 

3. In de toelichting behorende bij het voorstel tot technische aanpassing van de APV 
aan de Omgevingswet staat in de nieuwe tekst van artikel 2:71 dat onder 
consumentenvuurwerk wordt verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 en F3 […]. Is 
het een omissie dat F3 vermeld wordt in dat artikel? F3 vuurwerk is namelijk 
verboden. 

 
Beantwoording van de vragen  
 

1. In artikel 2:60 van de APV wordt niet gedoeld op het verbieden van het houden of 
voeren van specifieke diersoorten, het gaat erom dat het college met dit artikel 
plaatsen kan aanwijzen waar naar zijn oordeel het houden of voeren van bepaalde 
dieren overlast of schade voor de volksgezondheid veroorzaakt. Voorbeelden uit de 
rechtspraak: aanschrijving tot het verplaatsen van een hok van een kraaiende haan, 
een poel waar een groep kikkers in zitten die voor ernstige geluidsoverlast zorgt, 



 

overlast van een papegaai, aanwijzing tot het verwijderen van pluimvee, aanwijzing 
tot het verwijderen van een paard die voor overlast zorgt bij omwonenden of een 
last onder dwangsom om honden op bepaalde tijden niet in het achtererfgebied uit te 
laten (deze opsomming is niet limitatief).  
 

Op dit moment is er geen gebiedsaanwijzing van kracht op grond van dit artikel.  
 

2. In de raadsvergadering van 15 december 2020 is het opnemen van het verbod op 
carbidschieten in de APV unaniem aanvaard. Vanuit de raad is daarbij aangegeven 
dat dit slechts een tijdelijk verbod in de APV zou moeten zijn en dat dit verbod 
samenhangt met het landelijke vuurwerkverbod van 2020-2021. Daarbij is 
aangegeven dat het onwenselijk is dat dit verbod onnodig jaren in de APV blijft 

staan.  
 
Daarom is in 2021 aan de raad voorgesteld om het verbod op carbidschieten eruit te 
halen. In de openbare raadsvergadering van 15 december 2021 is de wijziging van 
artikel 4:5a (verbod carbidschieten e.d.) door de raad vastgesteld. Hiermee is 

gekozen om het verbod te laten vervallen.  

 
3. De opname van categorie F3 vuurwerk in de nieuwe tekst van artikel 2:71 is geen 

omissie. De wijziging van de definitie van ‘consumentenvuurwerk’ in artikel 2:71 van 
de APV is een wijziging die ook in de model-APV van de VNG is doorgevoerd en heeft 
te maken met de aanpassing aan de Omgevingswet (het Vuurwerkbesluit wijzigt en 
de definitie ‘consumentenvuurwerk’ daarin komt te vervallen). Deze wijziging is 
nodig zodat het begrip ‘consumentenvuurwerk’ in de APV blijft aansluiten bij het 

Vuurwerkbesluit. Deze wijziging veranderd niks aan het verbod van F3 vuurwerk 
voor consumenten.  

 
Uitleg wijziging dubbeling in artikel 2:49  
In de raadscommissie van 1 november is geconstateerd dat in de toelichting een 
dubbeling staat in de titel van artikel 2:49. Nu blijkt dat deze dubbeling ook al in de 
huidige APV staat. Dat betekent dat de wijziging van de titel van artikel 2:29 nu ook is 

meegenomen in het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit. In de toelichting blijft de 
dubbeling dus staan in de kolom ‘bestaande tekst’ en in de kolom ‘nieuwe tekst’ staat de 

verbeterde tekst.  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens burgemeester en wethouders,  
 

 
 

Margot van den Broeke,  
Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving    
 
 
 

 


