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Actualiseren van artikelen in de Algemeen Plaatselijke Verordening
22 november 2022

1. Inleiding
Naar aanleiding van de Raadsvergadering van 16 november 2022 heeft uw raad m.b.t. het voorstel tot
het Actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (hierna APV) vragen
gesteld. De portefeuillehouder heeft aangegeven deze vragen schriftelijk te beantwoorden.
2. Beantwoording vragen
Vraag 1.
In verschillende artikelen die ter besluitvorming voorliggen wordt verwezen naar andere wetgeving,
dan wel verordeningen etc. Waarom is dit het geval temeer omdat in zijn algemeenheid hogere
wetgeving voor gaat op lagere wetgeving.
Antwoord
De Algemene plaatselijke verordening bevat regels over de fysieke leefomgeving en waar van
toepassing, ligt een voorstel tot aanpassing aan uw Raad voor, met het oog op de inwerkingtreding van
de Omgevingswet (hierna: Ow). De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd,
zodat vanaf de datum van inwerkingtreding van de Ow (momenteel gepland op 1 juli 2023)
doorgewerkt kan worden met deze verordening onder de Ow. Het betreft een juridisch-technische
omzetting.
In diverse artikelen van de vigerende APV staat verduidelijkend dat een verbod niet van toepassing is
op bijvoorbeeld situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
waterschapskeur of de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement. Dat wordt
onder de Ow vervangen door de tekst dat het verbod niet van toepassing is op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de Ow, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverordening.
Bovenstaande was al zo in alle voorgaande APV’s van de Gemeente Gooise Meren én in de Model APV’s
van de VNG. In zijn algemeenheid heeft de VNG steeds inzichtelijk willen maken wat de reikwijdte is
van de diverse wet- en regelgeving. Bij de onderhavige juridisch-technische omzetting heeft de VNG er
voor gekozen om de lijn die zij in voorgaande edities van de APV heeft ingezet voort te zetten en er
wordt voorgesteld dat de Gemeente Gooise Meren hierin mee gaat.

Vraag 2.
Behoort het water voor het Travers in Naarden tot het Natura 2000-gebied?
Antwoord
Het water bevindt zich achter het Travers. Het Travers is geen Natura 2000-gebied. Het Natura 2000gebied ( Eemmeer- Gooimeer Zuidoever) begint daar waar het Naarderwoonbos eindigt. Zie groene
arcering hieronder:
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