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Voorgesteld besluit
de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 20e wijziging vast te stellen.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college bereidt raadsvoorstellen voor.
De verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 20e wijziging 
wordt door de raad vastgesteld.

Wat is het doel?
Het doel van de voorliggende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht is een 
verordening die juridisch-technisch in overeenstemming is de nieuwe Omgevingswetgeving.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor 
de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV), omdat de APV ook regels bevat over de 
fysieke leefomgeving. Tot 2030 is er een overgangsfase waarin inhoudelijke aanpassing tot stand 
moet komen. Op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de APV al wel 
technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. In verband daarmee hebben wij de wettelijke 
grondslagen en formele verwijzingen in de  APV geactualiseerd, zodat vanaf die dag doorgewerkt 
kan worden met de APV.

Wat zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen?

1. Verwijzingen naar wet-en regelgeving hebben wij aangepast.

2. Definities zijn, waar nodig, aangepast of aangevuld. 

3. De APV-regels over geluidhinder (de artikelen 4:1 tot en met 4:6 van de APV) blijven 
gelden tot uiterlijk het einde van de overgangsfase. Voor handhaving van de status quo 
moet echter wel duidelijk worden gemaakt dat de basis van deze regels wordt gevormd 
door de wet-en regelgeving zoals die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
gelden. Daarom is voor de toepassing van deze APV-artikelen aan de verwijzing naar de 
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Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder toegevoegd, zoals deze luidden direct voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet (onderdelen Q en R van het wijzigingsbesluit).

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De voorliggende wijziging omvat slechts juridisch-technische wijzigingen van de APV. Op grond van 
artikel 4 lid 1 sub b van de Participatie- en inspraakverordening Dordrecht kan daarom van een 
participatieproces worden afgezien.

Hoe wordt dit betaald?
Met dit  technische wijzigingsvoorstel zijn geen extra kosten gemoeid.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van de 20e wijziging van de APV zal het wijzigingsbesluit bekend worden gemaakt 
in het digitale Gemeenteblad van de gemeente en verwerkt worden in de integrale tekst van de 
APV.

Het college van Burgemeester en Wethouders

http://indien%20het%20voorgenomen%20besluit%20uitsluitend%20strekt%20tot%20uitvoering%20van%20regels%20van%20hogere%20overheden;
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 februari 2022  inzake 
Vaststellen 20e wijziging Algemene plaatselijke verordening i.v.m. de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op de artikelen 149 en 154 van de Gemeentewet, de artikelen 2.18, eerste lid, onder f en g, 
2.21, eerste lid, onder a en b, en 3.148, tweede lid, onder a, van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer juncto artikel 8.2.2 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, artikel 30c, tweede lid, 
van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 2a van de 
Wegenverkeerswet 1994; ;

b e s l u i t :

de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 20e wijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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