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4 Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
e

1. De 4 Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2009” vast te stellen, conform bijgaand besluit.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
De Opiumwet stelt het bezit van en de handel in drugs strafbaar, maar het gebruik van
drugs is niet strafbaar. Drugsgebruik in de openbare ruimte kan wel overlast met zich
meebrengen.
Inleiding
In de huidige Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 (Apv) zijn in aanvulling
op de landelijke regelgeving terzake van drugs in de Opiumwet een tweetal bepalingen
ter beperking van drugsoverlast opgenomen te weten artikel 2:74 Drugsoverlast op straat
en 2:74a Openlijk drugsgebruik. Drugsgebruik in de openbare ruimte kan veel overlast
met zich meebrengen. Met name blowen kan overlast geven en gemeenten gaan er dan
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ook toe over om in gebieden waar overlastsituaties zich voordoen een blowverbod in te
instellen. Ook ziet men landelijk dat in een straal van 100 meter rond scholen een
blowverbod wordt ingesteld. Zo kan de politie optreden tegen blowende jongeren en hen
aanspreken op hun gedrag. Het gebruik van softdrugs is niet vanzelfsprekend en
blowende jongeren geven een verkeerd voorbeeld aan jonge kinderen. Het huidige artikel
2:74a is ruim geredigeerd. Bij een algemeen verbod is de houdbaarheid van de bepaling
voor de rechter lastig. De link met specifieke overlast als gevolg van blowen moet gelegd
worden en dit komt uit jurisprudentie naar voren. Net als bij de aanwijzing van specifieke
alcoholverbodsgebieden is overlast ook de achtergrond bij de aanwijizing van
blowverbodsgebieden.
Kader / Eerdere besluiten
e
Het betreft de 4 aanpassing op de op 28 maart 2009 vastgestelde Algemene plaatselijke
verordening Nieuwkoop 2009.
Beoogd effect
1. Bestrijding van overlast die burgers kunnen ondervinden van het openlijk gebruik
van softdrugs.
2. Veiliger leefomgeving.
3. Een adequate en juridisch correcte lokale verordening voor zaken waar de
gemeente autonoom bevoegd is, waarbij er geen overbodige regels worden
gesteld en er aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers.
4. Het huidige ruim geredigeerde artikel 2:74a Apv Openlijk drugsgebruik
vervangen door een artikel die een juridische grondslag biedt voor het instellen
van een blowverbod rond scholen en op door de burgemeester aangewezen
plaatsen.

Voorgestelde besluiten/Argumenten
Besluit:
e
1. De 4 Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening
Nieuwkoop 2009” vast te stellen, conform bijgaand besluit.
Argumenten:
1.1. De Opiumwet stelt het bezit van en de handel in drugs strafbaar, maar het gebruik
van drugs is niet strafbaar. Drugsgebruik in de openbare ruimte kan wel overlast met
zich meebrengen.
1.2. Gemeenten kunnen binnen de begrenzingen van de Opiumwet bepalen welke
overlastveroorzakende gedragingen zij wensen te verbieden (artikel 121 en 149
Gemeentewet).
1.3. Voor de aanpak van het blowen kan de gemeente in de Apv een specifieke bepaling
opnemen. Het doel van een dergelijke bepaling is om de overlast die burgers
ondervinden van het openlijk gebruik van drugs te bestrijden. Door de burgemeester
de bevoegdheid te geven tot een aanwijzingsbesluit, wordt een adeqate en snelle
interventie mogelijk gemaakt. De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid voor
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de openbare orde en veiligheid en is staat om vanuit zijn informatiepositie (contacten
politie en de lokale driehoek) de lokale situatie en omstandigheden te beoordelen en
hierover een besluit te nemen – in afstemming met de lokale driehoek.
1.4. Het voorstel wordt ondersteund door politie en OM.
1.5. Systematiek van gebiedsaanwijzing sluit aan bij de systematiek van aanwijzing
alcoholverbodsgebieden, zoals neergelegd in de Apv.
1.6. In het collegeprogramma 2010-2014 is aangegeven dat ons college aandacht wenst
te besteden aan het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren en in dit kader is
dit voorstel passend.
Kanttekeningen:
1. Sprake is van overlast door blowen in het centrum van Nieuwkoop, het centrum van
Ter Aar en een deel van Langeraar. Het voornemen is dan ook dat bij aanvaarding door
uw raad van dit voorstel vervolgens gebruik wordt gemaakt van de
aanwijzingsbevoegdheid voor de centrumgebieden in Nieuwkoop en Ter Aar. Voor
Langeraar speelt een overlastproblematiek rond de Aeresteijnschool.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Niet aan de orde.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Een algeheel verbod is juridisch niet mogelijk
Er zijn geen financiële en personele consequenties.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
● Concept-raadsvoorstel
● Concept-raadsbesluit
● Vigerende Apv
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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