Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Heemstede 2021 (Besluit wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening Heemstede 2022)

De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 15 november 2021;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:

Artikel I
De Algemene Plaatselijke verordening Heemstede 2021 als volgt te wijzigen:
A
1. De titel ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ wordt vervangen door ‘Algemene Plaatselijke
Verordening Heemstede 2022’.
2. In de aanhef wordt ‘het voorstel van het college d.d. 8 november 2016, 19 december 2017, 27
november 2018, 12 november 2019 en 10 november 2020’ vervangen door ’het voorstel van het
college van 8 november 2016, 19 december 2017, 27 november 2018, 12 november 2019, 10
november 2020 en 15 november 2021’.
3. In de aanhef wordt ‘Drank- en horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.
4. In de aanhef wordt ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ vervangen door ‘Algemene Plaatselijke
Verordening Heemstede 2022’.
B
Artikel 2:12, tweede lid, onder b, komt te luiden:
b. als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of door het
opheffen van een openbare parkeerplaats de parkeerdruk onacceptabel hoog wordt;
C
In artikel 2:24, eerste lid, onder d, artikel 2:34 en artikel 2:48, tweede lid, onder a en b, wordt ‘Drank- en
horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.
D

In het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5, wordt ‘Drank- en horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.
E
Na artikel 2:34b wordt artikel 2:34c ingevoegd:
Artikel 2:34c Ontheffing ten behoeve van proeverijen in een slijtersbedrijf
De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet,
ten behoeve van proeverijen in een slijtersbedrijf.
F
Artikel 2:59 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht,
kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod, een muilkorfgebod of een
aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare
plaats of op het terrein van een ander.
2. De aanhef van het derde lid komt te luiden:
3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een muilkorfgebod of aanlijn- en
muilkorfgebod is opgelegd, is verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:
G
Artikel 2:59a, eerste lid, komt te luiden:
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder
muilkorf te laten loslopen, als de burgemeester een muilkorfgebod of een aanlijn- en
muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, of heeft medegedeeld
dat hij de hond gevaarlijk acht.
H
Artikel 2:64 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het verbod is niet van toepassing indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de
voorzijde van de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of
zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag in en uitvliegen van de bijen te voorkomen.
2. Het derde en vierde lid, komen te luiden:

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de
bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.
4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door provinciale omgevingsverordening
I
Artikel 2:79, eerste lid, komt te luiden:
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik
geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
J
Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:
1. Een vergunning wordt geweigerd als:
2. In het eerste lid, onder h, sub 1, wordt ‘Drank- en horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.
3. Het tweede lid komt te luiden:
2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;
b. betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van
Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de
geldsom minder dan € 375 bedraagt.
K
Artikel 5:12, eerste lid, komt te luiden:
Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter
voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid op
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of
plaatsen te laten staan.
L
Artikel 5:13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onder b, wordt “voor het betreffende kalenderjaar” verwijderd.

2. in het vierde lid wordt het woord ‘jaarlijks’ verwijderd.
M
Het zesde streepje in artikel 6:2, eerst lid, komt te luiden:
-

de ambtenaren van de politie als bedoeld in de artikelen 141, onder b, en 142, eerste lid, onder
c, van het Wetboek van Strafvordering.

N
In artikel 6:7 wordt ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ vervangen door ‘Algemene Plaatselijke
Verordening Heemstede 2022’.
O
In de sluiting wordt ‘van 1 februari 2018, 19 december 2018, 18 december 2019 en 17 december 2020’
vervangen door ’van 1 februari 2018, 19 december 2018, 18 december 2019, 17 december 2020 en 22
december 2021’.

Artikel II
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2022.

Vastgesteld door de raad op 22 december 2021.

