Bijlage bij persbericht ‘College wil overbodige en niet gebruikte regels uit APV’
Een overzicht van de regels die volgens het college geschrapt kunnen worden:
Artikel 2:9 Straatartiest
Volgens dit artikel kunnen gebieden aangewezen worden waar het verboden is om als
straatartiest op te treden, alleen zijn er in Zaanstad nooit gebieden aangewezen. Daardoor is
artikel 2:9 nu een loos artikel. Indien sprake is van overlast wordt de straatmuzikant
gevraagd te verplaatsen, en dat levert nu geen problemen op
Artikel 2:14 Winkelwagentjes niet achter laten
In dit artikel is opgenomen dat winkelwagentjes niet achtergelaten mogen worden en dat
winkeliers verplicht zijn ze terug te halen. Hier is geen regel voor nodig, aangezien de
supermarkten de winkelwagens graag terughalen in verband met de kostbaarheid ervan.
Artikel 2:16 Straatkolken niet afdekken
In dit artikel staat dat het verboden is een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere
afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of
af te dekken. In de praktijk levert dit geen grote problemen op. Het gebeurt wel eens dat
kolken dichtslibben in de buurt van bouwprojecten, maar dat wordt dan in overleg opgelost.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen, natuurgebieden e.d.
Op grond van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht is het onvoorzichtig zijn ten tijde
van droogte reeds strafbaar gesteld. Volgens artikel 2:18 dient het college bovendien
perioden aan te wijzen. Dit is nooit gebeurd, waardoor handhaving niet mogelijk is op basis
van de APV. Daarbij vormt het roken in natuurgebieden geen groot risico in Zaanstad.
Artikel 2:32 Horeca-exploitant staat niet toe dat er gehandeld wordt in zijn zaak
Dit artikel heeft betrekking op heling van gestolen goederen. De handelaar kan echter al op
basis van artikel 437 Wetboek van Strafrecht worden aangepakt.
Artikelen 2:35-2:36 Kennisgeving voor inrichtingen met een nachtverblijf
De plicht tot het bijhouden en kunnen tonen van een nachtregister door de exploitant van de
inrichting is neergelegd in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. Ook moet in het kader
van de Verordening toeristenbelasting 2015 een nachtverblijfregister worden bijgehouden.
Het is overbodig om dit dan ook nog eens in de APV vast te leggen.
Artikel 2:46 Rijden over bermen
In artikel 2:46 staat dat het verboden is om met voertuigen die niet voorzien zijn van
rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de
omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist. Dit artikel wordt in de praktijk niet voor
handhaving gebruikt. Temeer omdat dit ook al wordt ondervangen door artikel 5:11. Hierin is
het verbod opgenomen om met voertuigen te rijden door groenvoorzieningen.
Artikel 2:62 Afscheiding voor loslopend vee
Dit artikel verplicht veehouders te zorgen voor een afscheiding zodat vee niet op de weg
kankomen. In Zaanstad is nauwelijks sprake van situaties waarin zich dit voordoet als risico.

Artikel 2:78 - 2:85 smart-, head-, en growshops
Door een wijziging van de Opiumwet is de exploitatie van growshops met ingang van 1 maart
2015 verboden. Daar hoeven dus geen aparte regels over te worden opgenomen in de APV.
Tegelijkertijd mogen head- en smartshops zich vestigen zonder vergunning. Ook dat maakt
de genoemde artikelen in de APV overbodig.
Artikel 5:4 Defecte voertuigen niet langer dan 3 dagen parkeren
In artikel 5:4 staat dat het verboden is een voertuig waarmee niet kan of mag worden
gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Dit is in de
praktijk niet na te gaan. Daarbij wordt pas gehandhaafd als het een autowrak betreft. Dat
gebeurt dan op basis van artikel 5:5 (voertuigwrakken).
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
Dit artikel regelt dat het venten met gedrukte stukken waarin gedachten en gevoelens
worden geopenbaard wordt uitgezonderd van het verbod op venten. Dit valt immers onder de
vrijheid van meningsuiting. Nu er geen vergunningplicht meer is voor het venten in het
algemeen, is dit artikel overbodig geworden.
Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende (bij innemen standplaats)
Dit artikel heeft weinig meerwaarde. Handhaving vindt tot op heden alleen plaats richting de
standplaatshouder en niet richting de grondeigenaar.
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen bij standplaatsen
In dit artikel is opgenomen dat het verbod voor het innemen van een standplaats niet geldt
als dat al ergens ander geregeld is. Het is niet bekend dat dit ergens anders geregeld is.
Daarbij gaat hogere regelgeving altijd voor.
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
Dit artikel is overbodig, aangezien in artikel 8.08 van het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) al
geregeld is dat zwemmers voldoende afstand moet houden van schepen of drijvende
voorwerpen.
Artikel 5:57 - 5:59 Asverstrooiing
Er is een wettelijke basis om regels te stellen over het op de bodem verspreiden van as,
afkomstig van de verbranding van stoffelijke resten (artikel 6 van de Wet
Bodembescherming). Deze bevoegdheid berust bij de minister. De minister heeft echter
geen nadere regels hierover gesteld. Doorgaans betekent dit dat een lagere overheid over
dit onderwerp geen eigen nadere regels mag stellen vanuit het belang van de bodem
(milieu). Een ander argument om wel regels te stellen kan zijn dat het verstrooien van as
hinderlijk is voor de mensen op straat. Dat is geen overweging uit het milieubelang maar
meer openbare orde. As verstrooien mag, mits je toestemming hebt van de eigenaar van de
grond. In de praktijk blijkt het as verstrooien geen overlast op te leveren en er wordt ook niet
op dit onderwerp gehandhaafd.

