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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek
Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde
wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese
Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en
Sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het
voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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5 november 2019 te Bussum
Aanwezig
40 inwoners van gemeente Gooise Meren
Han ter Heegde, burgemeester gemeente Gooise Meren
Jaap Nawijn, oud-burgemeester gemeente Hollands Kroon
Joop van Amelsfoort, atelier omgevingswet
Geertje Boerma, gemeente Gooise Meren
Christian van der Knokke, gemeente Gooise Meren
Hannie de Groot, avondvoorzitter
Hannemarie Hardeman, Moventem

Opzet van de avond
1

Introductie door burgemeester Han ter Heegde

2

Presentatie uitkomsten inwonerspanel Hannemarie Hardeman

3

Presentatie Jaap Nawijn en Joop van Amelsfoort

4

Gesprek met inwoners

5

Vervolgprocedure schetsen

Op de volgende sheets worden de verschillende onderdelen van de avond kort toegelicht.
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1. Introductie door burgemeester Han ter Heegde
De burgemeester heet alle aanwezigen van harte welkom en licht het proces rondom de totstandkoming van een nieuwe APV voor de gemeente
Gooise Meren toe. Onderdeel van het proces is het inschakelen van de heren Nawijn en van Amelsfoort en de inzet van het inwonerspanel ‘Gooise
Meren Spreekt’.
2. Presentatie uitkomsten onderzoek inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’ door Hannemarie Hardeman
Hannemarie licht de resultaten van het onderzoek (zoals deze zijn weergegeven in deze rapportage) toe. Twee opmerkingen vanuit de inwoners:
Onderzoek voordat er een artikel in de APV wordt opgenomen of dit onderwerp niet al geregeld is in hogere wetgeving;
Is het mogelijk de resultaten m.b.t. festiviteiten door horecabedrijf/sportclub te splitsen op kernniveau? (Deze resultaten zijn op pagina 19 van
deze rapportage toegevoegd).
3. Presentatie Jaap Nawijn en Joop van Amelsfoort
De centrale vraagstelling van de gemeente Gooise Meren aan de heren Nawijn en van Amelsfoort luidt als volgt:

‘Is er ruimte om artikelen uit de huidige APV te schrappen?’
De heren hebben dit onderzocht in relatie tot de missie van de gemeente Gooise Meren en de omgevingswet. De missie van de gemeente Gooise
Meren luidt als volgt:
•
De gemeente is voor eigen verantwoordelijkheid en beperkt de vrijheid van inwoners niet onnodig;
•
Het beleid is gericht op meedoen, verantwoordelijkheid en verbinding: een sterke sociale basis;
•
Wijziging van beleid: Gooise Meren gaat meer sturen op preventie i.p.v. repressie. Dit betekent dat de inwoners zelf handelen i.p.v. de
gemeente vragen dit (namens hen) te doen.
Gebruikt toetsingskader
Algemeen
1.
Geen regels die in hogere wet- en regelgeving zijn vastgelegd;
2.
Geen regels over onderwerpen die niet of nauwelijks voorkomen;
3.
Geen regels voor mineure zaken, zaken die er eigenlijk toe doen. Dit is ooit geregeld, maar inmiddels niet meer actueel;
4.
De basisveiligheid en het welzijn bewaken;
5.
Een duurzaam, gezond en leefbaar Gooise Meren;
6.
‘Couleur locale’ gemeente Gooise Meren respecteren.
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Uitvoeringsaspecten
7.
Naleefbaar, handhaafbaar en betaalbaar. Met name de handhaafbaarheid is belangrijk! Staat iets in de APV, dan moet er ook worden
opgetreden. Daarnaast kan je als BOA ook mensen aanspreken zonder dat dit in de APV staat, je spreekt mensen aan op hun gedrag.
Niemand zal dan vragen: waar staat het dat dit niet mag? Als het bijvoorbeeld gaat over verkeerd geparkeerde fietsen bij het station die de
blindegeleidestrook versperren;
8.
Toegankelijk, eenvoudig en duidelijk.
De heer Nawijn licht toe dat meer ruimte en meer verantwoordelijkheid voor inwoners hierin cruciaal zijn.
De heren lichten vervolgens de belangrijkste argumenten toe om regels niet op te nemen in de APV:
1.
‘Dode letter’: we hebben de regel, maar we gebruiken hem nooit.
Zoals het veroorzaken van gladheid, het betreden van plantsoenen of loslopend vee. Bedelarij komt bijvoorbeeld zo goed als niet voor. Je hoeft
geen regels op te nemen over iets dat niet voor komt. Wordt bedelarij in de toekomst wel een probleem, dan pas je de APV erop aan. Niet als het
een incident is, maar als het een ontwikkeling is. Een APV is geen statisch document.
Regel overlast van ballonnen in de vergunningverlening. En meld als college dat je niet komt als er ballonnen tijdens een evenement worden
opgelaten. Hiermee geef je een signaal af en wordt het ontmoedigd. Dit laat zich niet in regels vastleggen, want je bent altijd te laat. Geef als
gemeente het goede voorbeeld en zorg voor goede voorlichting.
Rookverbod: Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen in het kader hiervan veel aan voorlichting.
Overhangend groen, zorg ook hier voor goede voorlichting. Stuur mensen een brief, wijs mensen op hun verantwoordelijk: ‘u moet er zelf iets aan
doen.’ Over het algemeen gedragen mensen zich aanvaardbaar, keurig en handelen mensen hiernaar.
Buurtbarbecue: ga als gemeente geen grote hoeveelheid regels voorschrijven, maar laat inwoners het alleen melden. Communiceer dat de
organisator er verantwoordelijk voor is dat de hulpdiensten er door kunnen in plaats van allerlei regels over afmetingen van marktkramen. Ervaring
leert dat er dan meer georganiseerd wordt in de samenleving.
2.
‘Hogere regelgeving’
Zoals de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek of de Drank- en horecawet. Problemen die ontstaan, zijn op grond van deze wetgeving aan te pakken.
3.
Artikelen moeten over naar het omgevingsplan (art. 2.7 Omgevingswet)
Zoals de omgevingsvergunning voor aanleg van een weg, het maken van een uitweg en het aanwijzen van kampeerplaatsen en de kapvergunning.
Deze artikelen zijn in de nieuwe APV aangeduid. Zodra het omgevingsplan goedgekeurd is, gaan deze artikelen over vanuit de APV naar het
omgevingsplan. Het omgevingsplan kan worden aangepast als daar noodzaak voor is.
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4. Gesprek met inwoners
De avondvoorzitter vraagt de aanwezige inwoners om aan te geven over welke onderwerpen nog discussie leeft. Zij noemen de volgende
onderwerpen:
1. Vuurwerk: Dit geeft veel overlast, zowel geluid als rommel. Er is jeugd die midden in de nacht zwaar vuurwerk afsteekt.
De voorzitter geeft aan dat dit een goed onderwerp is om nog over door te praten (of dit in de APV dient te worden opgenomen).
2. Openlijk drugsgebruik: Ook hiervoor dienen er regels te zijn. Op grond van het advies van de adviseurs blijft dit artikel ook in de nieuwe APV
staan, voor het overige is de Opiumwet van toepassing.
3. Uitzicht belemmerende voertuigen (kampers): Inwoners ervaren overlast van uitzicht belemmerende voertuigen. Er is gesproken over
speciale parkeerterreinen voor grote vrachtwagens. Op grond van het advies van de adviseurs blijft dit artikel ook in de nieuwe APV staan. Na het
vaststellen van de APV kan het college gebieden aanwijzen waar dit artikel van toepassing is binnen de gemeente. Vervolgens kan daarop
gehandhaafd worden.

4. Festiviteiten: Op 1 locatie zijn meerdere verenigingen of cafés die 6 x per jaar een festiviteit kunnen houden. Hoe gaat de gemeente dat in de
hand houden? Er is gesproken over uitsplitsing naar kernen. Dat is verwerkt in de rapportage. 6 keer is voldoende volgens inwonerpanel/inwoners.
Vaak is er sprake van geluidoverlast. Er moet worden gehandhaafd.
Er is diverse keren over geluidsoverlast gesproken van horeca etc. Als inwoners niet lukt om overlast gevende horecagelegenheden en / of
sportveringen etc. aan te spreken dan is het belangrijk dat zij de politie bellen. De burgemeester ontvangt de mutaties van alles wat er zich heeft
afgespeeld in GM. Als uit de mutaties een beeld ontstaat dat er heel veel klachten zijn, of dat de klachten vrij structureel zijn, dan kunnen wij de
Omgevingsdienst vragen om een geluidsmeting uit te voeren. Zij kunnen aan de hand van apparatuur op de dichtstbijzijnde gevel nagaan of de
norm niet overschreden wordt.
5. Kamperen: Een inwoner ervaart overlast van de ‘kamperende vissers’. Daar moeten regels voor opgenomen worden. Er was geen stelling over
kamperen in de vragenlijst. In het Naarderbos wordt langer dan 24 uur wild gekampeerd en er wordt veel rotzooi achtergelaten, met name door
vissers.
6. Buitenruimte: Hier volstaat één regel, iedereen draagt er zorg voor dat de buitenruimte netjes achtergelaten wordt. En spreek elkaar hierop
aan.
7. Vuurkorven: Inwoners hebben last van vuurkorven. Er is gesproken om buren aan te spreken.
8. Handhaving: Regels moeten gehandhaafd worden. Kern van de nieuwe APV is dat mensen elkaar ook gaan aanspreken. Ook handhaving
‘houd de lijnen vrij’: Hoe gaat dat zonder APV? Er is gesproken over de campagne houd de lijnen vrij, parkeren van fietsen bij stations etc.
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5. Vervolgprocedure
Noteer alles wat u mee wilt geven op de flappen in de hal (zie bijlage IV).
3 december spreekt college over het voorstel. Als college het eens is met het voorstel gaat het naar de raad.
8 januari beeldvormende vergadering raad
22 januari meningsvormende vergadering raad
12 februari besluitvorming raad
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Flap 1: Wat moet niet/wel in de APV
Niet: geen opmerkingen
Wel:
•
Houtkachel- en vuurkorfverbod
•
Peuken op de grond
•
Vuurwerk
•
Verbieden van open vuur
•
Jacuzzi’s in tuinen
•
Duidelijke afspraken (tijd, duur, aantal) rond festiviteiten
•
Bussen/vrachtwagens op de weg
•
Voorlichting in lokale krant over milieu impact als je een houtvuur stookt
•
Zwerfvuil en hondenpoep (als dat niet al elders geregeld is)
•
Zwerfvuil rondom sportvelden
•
Flap 2: Overige opmerkingen
•
Tot hoe ver mag overhangend groen overhangen? Wordt daar op gehandhaafd?
•
Evenementen: naleving van de vergunning moet gehandhaafd worden: gemeente opent telefoonnummer voor klachten, zodat nadien bij
evaluatie de vergunninghouder aangesproken kan worden.
•
Mooi verhaal van Hollands Kroon, maar in discussie lijkt een ‘slanke’ APV toch wel veel problemen (als gevolg van onduidelijkheid t.a.v. waar
staat wat) te geven voor handhavers. Dus pas op voor ‘te slank’.
•
Op de website van Gooise Meren de verleende ontheffingen publiceren.
•
Ik zou zo graag regels zien om verharding/versteniging tegen te gaan van privé opritten en paden om hemelwater infiltratie te bevorderen.
•
Definities duidelijk vastleggen. Bijvoorbeeld: wat is een festiviteit.
•
De Direct Duidelijk Brigade voor duidelijke taal inschakelen voor feedback.
•
Stoepen/trottoirs vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze worden niet schoongehouden door de gemeente.
•
Compliment aan de heer Nawijn voor zijn opvatting en vertrouwen in de samenleving.
•
Betere controle op fout geparkeerde auto’s.
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