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Inleiding
De voorzitter opent het rondetafel- en consultatiegesprek Actualisatie Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) om 19.30 uur. Voordat het college de nieuwe APV aan de raad voorlegt wil het 
college weten of de raad zich kan vinden in de uitgangspunten voor de APV, de regels die in de APV
opgenomen moeten worden en of er naar bepaalde onderwerpen nog onderzoek moet worden 
gedaan.

Rondetafelgesprek met burgers
Doel van dit gesprek is dat de raadsfracties weten hoe er in de samenleving over dit onderwerp 
wordt gedacht zodat zij dit mee kunnen nemen in hun besluitvorming. Er worden nog geen 
standpunten ingenomen door de fracties, deze ronde is alleen nog ter informatie. 
Mevrouw Gevers is aanwezig namens de hondenbezitters die hun honden in de Blauwe Bergen los 
willen laten lopen.
Mevrouw Pluim is samen met de dames Gevers en Dotz de petitie gestart voor de Blauwe Bergen. 
De heer Wolfferink vraagt ook aandacht voor honden in het centrum omdat daar weinig ruimte is 
om de dieren los te laten lopen.

Mevrouw Pluim zegt dat de petitie 'Maak park de Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied' op 20 
september 2021 is aangeboden aan de gemeenteraad. Deze is inmiddels ondertekend door 591 
personen. Begin 2021 is er ook een petitie opgesteld door inwoners uit het centrum en deze petitie 
is ondertekend door 57 inwoners. Inmiddels werken beide groepen samen als Hondenvrienden 
Wageningen. Bij de petitie zat een verslag met reacties van burgers op het bericht van de 
gemeente waarin staat dat er opgetreden zal worden als in de Blauwe Bergen honden loslopen. 
Veel mensen begrepen niet waar dit besluit vandaan kwam. Inspreekster wil dat het gedoogbeleid 
voor de Blauwe Bergen gehandhaafd blijft en dit een definitief losloopgebied voor honden wordt. 
Daarnaast hoopt zij dat ook het Wallenpad een losloopterrein voor honden wordt. Dat geldt ook 
voor het Torckpark, maar daarvoor moeten wel de nodige restricties worden opgesteld. Spreekster 
stelt voor dat er een werkgroep wordt ingesteld die meedenkt over het vaststellen van de 
regelgeving, bijvoorbeeld over het schoonhouden van het park, zodat problemen kunnen worden 
voorkomen tussen alle gebruikers van het park.
Mevrouw Gevers heeft zes jaar geleden haar eerste hond gekregen. Ze durfde haar hond toen niet 
los te laten lopen omdat zij bang was dat de hond zou weglopen. Iemand wees haar erop dat zij 
met haar hond naar de Blauwe Bergen moest gaan omdat daar ook andere honden loslopen. De 
hond heeft daar geleerd om sociaal bezig te zijn met andere honden en mensen. Door het 
samenspelen met andere honden voeden zij elkaar op. Inmiddels heeft zij een tweede hond en 
beide honden voelen zich heel erg thuis in de Blauwe Bergen. Zij vindt het jammer dat er nu een 
aanlijnplicht geldt voor dat gebied omdat dit niet goed is voor de honden. Zij hebben ruimte nodig 
om zich vrij te kunnen bewegen. Spreekster pleit ervoor de Blauwe Bergen aan te wijzen als 
losloopgebied voor honden.
De heer Wolfferink heeft nu twee jaar en hond en heeft veel gebruik gemaakt van het Wallenpad en
het Torckpark om de honden uit te laten. Sinds december 2020 worden er boetes uitgedeeld voor 
loslopende honden in het Torckpark. In de winterperiode wordt er weinig gebruik gemaakt van dit 
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park door andere inwoners. Hij kan zich voorstellen dat onder voorwaarden het park wel wordt 
opengesteld voor loslopende honden. In een deel van het Wallenpad geldt geen opruimplicht, 
spreker pleit ervoor om overal de opruimplicht in te voeren. Dit gebied is wat meer afgesloten en 
zou een uitstekende plek zijn om de honden los te laten lopen. In het centrum is slechts een plek 
waar honden los mogen lopen en dat is aan de Walstraat. Honden kunnen daar makkelijk de straat 
oprennen en dat zorgt voor onveilige situaties. In het centrum zijn veel hondenbezitters waaronder 
ook veel ouderen. Als honden zijn aangelijnd en zij willen spelen raken de lijnen in elkaar geknoopt 
en dat zorgt met name voor ouderen voor gevaarlijke situaties. Daarnaast onderschrijft hij de 
inbreng van mevrouw Gevers over het aspect dat honden elkaar opvoeden en dat de parken 
schoon moeten zijn. Spreker denkt dat het niet mogelijk is het Torckpark altijd open te houden voor
honden maar onder bepaalde restricties moet dit wel mogelijk zijn.

VVD zegt dat de heer Wolfferink aangeeft dat het Torckpark onder bepaalde restricties een 
losloopgebied voor honden kan zijn. Hij vraagt of die restricties ook mogelijk zijn in de Blauwe 
Bergen omdat niet alle inwoners even blij zijn met loslopende honden.
Mevrouw Gevers heeft nog niet nagedacht over eventuele openingstijden. Naast de Blauwe Bergen 
is nog een park en dat is een recreatiepark waar veel inwoners gebruik van maken. Spreekster wil 
van de Blauwe Bergen een hondvriendelijk park maken zodat de inwoners weten dat daar 
loslopende honden aanwezig zijn. Mensen die niet van loslopende honden houden kunnen van het 
naastgelegen park gebruik maken.
VVD vraagt of de insprekers het over eens zijn dat er wel een opruimplicht moet komen, ook als de 
honden loslopen.
Mevrouw Gevers is zeker voor een opruimplicht. 
CDA zegt dat er onvoldoende politie-inzet aanwezig is voor de handhaving. Hoe kijken de 
insprekers naar de opruimplicht? 
De heer Wolfferink zegt dat de opruimplicht duidelijk is aangegeven via bebording. In het Torckpark
liggen zelden uitwerpselen van honden. De gemiddelde hondenbezitter vindt het fijn dat de hond 
daar uitgelaten kan worden en houdt het park netjes schoon. De gedachte dat uitwerpselen eerder 
worden opgeruimd als de hond wordt aangelijnd is een utopie. Daarop moet worden gehandhaafd 
en het maakt niet uit of een hond wel of niet is aangelijnd.
D66 vraagt of het in het buitengebied, de uiterwaarden of het bos, wel is toegestaan om honden los
te laten lopen.
Mevrouw Pluim antwoordt dat er in het buitengebied voorbij de Eng een losloopgebied voor honden 
is. Veel inwoners die gebruik maken van de Blauwe Bergen hebben geen auto om naar het 
buitengebied te rijden. Net als in het Torckpark lopen in de Blauwe Bergen ook veel ouderen om 
daar gezamenlijk hun honden uit te laten. Dat was voor spreekster een belangrijke reden om de 
petitie te starten.
Stadspartij zegt dat mevrouw Pluim sprak over een werkgroep. Willen de initiatiefnemers dat 
daarbij raadsleden betrokken worden?
Mevrouw Pluim heeft daar nog niet over nagedacht.
PvdA zegt dat de insprekers niet tevreden zijn over de hondenvoorzieningen. Betreft dat alleen de 
uitlaatveldjes of zijn er nog meer zaken die de insprekers willen aankaarten.
Mevrouw Pluim zegt dat er in Wageningen dertig of veertig uitlaatstroken zijn. De hondeneigenaren
hoeven de uitwerpselen daar niet op te ruimen. Daarnaast zijn er in Wageningen vier 
hondenterreinen en daar mogen de uitwerpselen ook blijven liggen. Het gevolg is dat veel honden 
daar niet naartoe willen omdat te vies is. Spreekster pleit ervoor om ook voor die vier 
hondenvelden een opruimplicht in te stellen. Dat kan in combinatie met het oppimpen van de 
veldjes zodat het voor de honden en hondenbezitters aantrekkelijker wordt de honden hier te laten 
spelen. Als voorbeeld noemt zij een terrein in de gemeente Ede. Dat initiatief zou ze graag met een 
werkgroep willen uitwerken.
ChristenUnie dankt de insprekers voor hun inbreng. Spreekster kent ook veel oudere inwoners van 
de Tarthorst die graag wandelen in het Torckpark maar die daar liever geen loslopende honden 
tegengekomen. Daarin moet wel een balans worden gezocht. 
Mevrouw Pluim zegt dat er hondenetiquette zijn. Deze zijn opgesteld voor hondenbezitters en voor 
niet-hondenbezitters. Deze zijn opgesteld door een hondencoach en iemand vanuit de vereniging 
van blindengeleidehonden. Zij stelt voor om gebruik te maken van die etiquette en deze 
beschikbaar te stellen voor inwoners. Ook kan er op geregelde tijden een hondencoach in de 
Blauwe Bergen aanwezig zijn om hondenbezitters te leren reageren op onverwachte situaties.
De heer Wolfferink vult aan dat er altijd mensen zijn die niet graag naar het park gaan zijn als daar 
loslopende honden aanwezig zijn. Het is belangrijk dat er een balans is maar spreker is bang dat de
balans nu volledig naar een kant uitslaat, namelijk dat honden altijd overal aangelijnd moeten zijn.

Burgemeester Vermeulen bedankt de insprekers van vanavond voor hun inbreng. Het is hem niet 
bekend wanneer het college heeft besloten om te gaan handhaven bij de Blauwe Bergen. Het 
vaststellen van de APV is het juiste moment om hierover een discussie te voeren. Tegelijkertijd is 
het een collegebevoegdheid om op basis van een APV een aanwijzingsbesluit te nemen. Het is goed
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dat de insprekers hebben gewezen op een algehele opruimplicht. Spreker ziet de werkgroep meer 
als een gebruikersgroep van mensen die hier al ervaring mee hebben opgedaan. Er is ook 
voorgesteld om gebruik te maken van coaching maar spreker wijst erop dat niet iedereen 
openstaat voor een dergelijk initiatief. Het is bekend dat niet alle hondenbezitters zich aan de 
regels zullen houden. Dat geldt ook voor het tijdslot waarover de insprekers hebben gesproken. 
Spreker neemt de suggesties mee. Er zal worden gekeken naar de haalbaarheid en of de BOA's 
hierop kunnen handhaven. Bij het Torckpark en het Wallenpad is de situatie anders en ook daar zal 
het college nog naar kijken. Als het college gebruikmaakt van de aanwijzingsbevoegdheid voor de 
Blauwe Bergen zal de raad hierover worden geïnformeerd via een RIB. Op basis van die RIB kan dan
een discussie worden gevoerd en kunnen er eventuele moties worden ingediend.
Stadspartij zegt dat het Wallenpad voorheen een officieel losloopgebied voor honden was.
PvdA zegt dat het een aanwijsbevoegdheid is van het college maar als de raad wil dat het wordt 
opgenomen in de APV is dat toch mogelijk en moet er worden gehandhaafd, is dat correct? 
Burgemeester Vermeulen zegt dat de raad hier iets van kan vinden maar het college moet een 
voorstel doen. Spreker zegt dat het een collegebevoegdheid is om een aanwijzingsbesluit te nemen
op basis van de APV. 
De voorzitter zegt dat de huidige APV deze mogelijkheid al biedt. 

Consultatiegesprek
Het voorstel is om per bespreekpunt uit de consultatienotitie het gesprek met de portefeuillehouder
aan te gaan. Aansluitend wordt een rondje langs de fracties gemaakt waarin zij hun mening over 
het bespreekpunt kunnen geven.

1. Heeft uw raad nog opmerkingen en/of aanvullingen met betrekking tot de 
uitgangspunten van de Algemene Plaatselijke Verordening? 

GroenLinks zegt dat er in de uitgangspunten van het college staat dat de modelverordening van de 
VNG zo veel mogelijk gevolgd zal worden. Daaronder staat dat het college 'Simpel waar het kan 
(Klare Taal)' wil nastreven. Dat geldt niet voor een modelverordening.
Het college neemt dit mee.

2. Heeft de raad nog opmerkingen en/of aanvullingen over de onderwerpen 
waarover regels opgenomen moeten worden in de APV? 

Colorverbod 
SP heeft twijfels bij de juridische houdbaarheid van een colorverbod. De bepaling zou een inbreuk 
op de grondrechten kunnen zijn zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming op de 
persoonlijke levenssfeer. Algemeen wordt aangenomen dat het dragen van kleding onder het recht 
van privacy valt. Indien met de kleding aan boodschap wordt weergegeven valt het onder het recht 
van vrijheid van meningsuiting. Er is een formele wet nodig om dit te kunnen beperken en voor 
zover bekend is die wet er niet. Voorbeeld hiervan is het sisverbod in Rotterdam, dat is door de 
rechter onverbindend verklaard.
Burgemeester Vermeulen zegt dat het gaat om organisaties die in sommige gevallen al verboden 
zijn.
SP zegt dat er een verschil is tussen een verbod op een organisatie en het dragen van kleding. Voor
zover spreker weet is er geen wet in formele zin die een dergelijke beperking toelaat en de kans is 
groot dat een voorstel dan onverbindend wordt verklaard door de rechter.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat het vooral gaat om verboden motorclubs. Leden dragen vaak 
kleding die zijn gelieerd aan een verboden organisatie. Een voorbeeld daarvan zijn de wings die 
leden kunnen verdienen omdat zij criminele activiteiten hebben gepleegd. 
SP zegt dat dit in de praktijk neerkomt op een kledingvoorschrift en spreker wijst erop dat dit een 
inbreuk is op de Grondwet, dat mag niet zomaar worden beperkt. Daarvoor is een wet in formele 
zin nodig. 
Burgemeester Vermeulen vindt het een goed aandachtspunt en zal dit checken. Als het in de ene 
gemeente wel eens toegestaan en in een andere gemeente niet zou dit ertoe kunnen leiden dat 
bepaalde clubs een gemeente opzoeken waar dit nog wel mogelijk is. Spreker wil voorkomen dat dit
Wageningen is. Het is goed dat de rechter een gemeente terug kan fluiten als de regelgeving niet 
goed wordt toegepast.
SP zegt dat de VNG in de ledenbrief van 14 juli 2020 heeft opgenomen dat een kledingvoorschrift 
op gemeentelijk niveau in strijd is met de grondwettelijke rechten op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer alsmede de vrijheid van meningsuiting. Daarin wordt verwezen naar een 
rapport van de Rijksuniversiteit Groningen over de aanpak van onrechtmatige organisaties.
Burgemeester Vermeulen zal dit nakijken.
PvdA vindt het opnemen van kleding en het dragen van kleding gelieerd aan criminele organisaties 
twee verschillende dingen. Dat kan apart in de APV worden opgenomen.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat dit goed moet worden vastgelegd. Het gaat er om wat een bepaald 
kledingstuk weerspiegelt. Er zijn clubs waarbij is aangetoond dat er een link is tussen criminele 
activiteiten en het dragen van kledingstukken.
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PvdA zegt dat zij een bepaald kledingstuk van een club mooi kan vinden maar het wordt haar dan 
verboden omdat te dragen. 
Burgemeester Vermeulen zegt dat de APV is bedoeld als een boekenkast met regels. Deze kunnen 
worden gebruikt als de nood aan de man is. Dat wil niet zeggen dat tegen iedereen die in een 
tweedehands winkel een motorjack van een bepaalde motorclub scoort direct wordt opgetreden. 
De gemeente gaat met alle handhavingszaken proportioneel om maar wil de mogelijkheid hebben 
om tegen eventuele activiteiten van motorclubs in Wageningen op te kunnen treden.
VVD is tegen het onnodig opstellen van regels. Is er überhaupt een noodzaak om deze regel op te 
nemen in de APV van Wageningen. Zijn er signalen die deze regelgeving nodig maken?
Burgemeester Vermeulen zegt dat de APV van Wageningen in 2014-2015 voor het laatst een 
update heeft gehad. Er moet goed worden gekeken of het niveau aansluit bij andere gemeenten. In
de boekenkast moeten regels aanwezig zijn zodat deze indien nodig uit de boekenkast gehaald 
kunnen worden. Het college wil elke twee jaar vanuit kaderbesluit Veiligheid de regels toetsen en 
daar waar nodig aanpassen. Samen met de raad wordt dan gekeken wat de prioriteiten zijn.
D66 vindt het opnemen van colorverbod in de APV onwenselijk, ongeacht de juridische 
haalbaarheid. Met deze boekenkastbenadering lijkt het erop dat regels oneigenlijk ingezet kunnen 
worden om een ander probleem op te lossen. Er zijn andere verordeningen om het veroorzaken van
overlast of het aanwezig zijn criminele clubs tegen te gaan. D66 is tegen een colorverbod.
GroenLinks sluit voor een deel aan bij de vorige spreker. Hij begrijpt dat er veel boeken in de 
boekenkast zullen staan die niet worden gebruikt maar deze kunnen er wel uit worden gehaald. 
Spreker heeft moeite met dit specifieke voorbeeld omdat er in de toekomst wellicht nog 
organisaties zullen komen die door de regering worden verboden maar waar Wageningen andere 
gevoelens bij heeft. Spreker heeft een principieel bezwaar tegen dit colorverbod.

Ondermijning
GroenLinks zegt dat er uiteraard moet worden opgetreden tegen ondermijning. Hoe effectief zijn de
voorgestelde maatregelen en wordt er door de vergunningsverplichting niet heel veel extra 
bureaucratie in het leven geroepen om mogelijke ondermijning tegen te gaan.
Burgemeester Vermeulen antwoordt dat mensen niet moeten denken dat ondermijning in 
Wageningen niet zal voorkomen waarbij wel naar de proportionaliteit moet worden gekeken. Het is 
belangrijk dat de gemeente deze mogelijkheid heeft en het college zal hieraan de komende jaren 
extra aandacht besteden.
GroenLinks vraagt of het college vindt dat er nu onvoldoende regels zijn om ondermijning aan te 
kunnen pakken.
Burgemeester Vermeulen antwoordt dat het college op dit moment nog geen volledig beeld heeft 
over de situatie in Wageningen. Het college wil dat komende periode beter inzichtelijk krijgen. Dan 
moet het college wel de mogelijkheden hebben om daarop te acteren. Het belangrijk dat er 
regelgeving aanwezig is waar de gemeente op terug kan grijpen. Dat moet ook terugkomen in de 
kadernota Veiligheid.
CDA vindt het een goed voorstel. Als er sprake is van ondermijning moet er regelgeving zijn zodat 
de politie kan ingrijpen.
PvdA vindt het belangrijk dat ondermijning wordt opgenomen in de APV. Is de huidige regelgeving 
voldoende?
Burgemeester Vermeulen antwoordt dat Nederland een groot probleem heeft en vaak heel hard 
moet rennen om criminele activiteiten tegen te houden. Met deze regelgeving is de gemeente er 
nog niet want het gaat ook om de capaciteit. Dat is een landelijke discussie.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat bij het tegengaan van ondermijning de integrale samenwerking 
tussen de verschillende overheden heel belangrijk is.
Stadspartij sluit zich aan bij de woorden van het CDA. Voorheen brachten raadsleden jaarlijks een 
bezoek aan de politie waarbij ook het onderwerp ondermijning ter sprake kwam. Het is zeker nodig 
om dit in de APV op te nemen.
Mevrouw Nunnikhoven nodigt de raadsleden uit om langs te komen voor een werkbezoek.

Alcoholverbod voor nader door het college te bepalen gebieden
VVD zegt dat bij de vorige herziening is aangegeven dat het alcoholverbod zou worden 
geëvalueerd. Als de evaluatie heeft plaatsgevonden, wat is daarvan dan de uitkomst?
Burgemeester Vermeulen zegt dat er nu geen alcoholverbod is. Dan kan er ook niet worden 
geëvalueerd. Het is wel goed als de politie aangeeft wat de waarde is van een dergelijk verbod . Op
bepaalde plekken in de stad, los van de overlast, is sprake van vervuiling zoals gebroken glas. 
Daarop wil de gemeente wel kunnen acteren.
VVD zegt dat handhaven op overlast een andere zaak is. Als iemand in het park een biertje drinkt 
zorgt dat niet direct voor overlast of vervuiling.
D66 heeft jarenlang gestreden om het alcoholverbod uit de APV te houden. Het zal toch niet 
gebeuren dat dit nu weer in de APV wordt opgenomen.
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Mevrouw Nunnikhoven is sinds anderhalf jaar teamchef. Er moet eerst een alcoholverbod zijn om 
het daarna te kunnen evalueren. Er kunnen locaties worden aangewezen waar een alcoholverbod 
geldt maar wat als er net buiten dat gebied alcohol wordt gebruikt. Daarover kan dan ook discussie 
worden gevoerd. 
D66 zegt dat de gemeenteraad wil weten of er situaties zijn waarvoor de gemeente eigenlijk een 
alcoholverbod zou willen hebben omdat er niet kon worden opgetreden tegen overlast of vervuiling.
Dat is het oorspronkelijke doel van de evaluatie.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat de uitkomsten niet op die manier zijn geëvalueerd. In de 
uiterwaarden is sprake van veel drankgebruik. Daar ligt veel achtergebleven glas waar vervolgens 
koeien en paarden in kunnen stappen. Daar zou de politie dan tegen kunnen optreden. Als er 
sprake is van (overmatig) alcoholgebruik is daar vaak ook een ander gedrag aan verbonden. 
Spreekster snapt de vraagstelling over de evaluatie nu beter.
PvdA zegt dat alcoholgebruik ook kan leiden tot verstoring van de openbare orde en bij klachten 
kan er dan worden opgetreden. Dan hoeft er niet direct een alcoholverbod worden ingezet.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat dit ook mogelijk is. Als er geen sprake is van overlast is dat lastiger.
Optreden met een alcoholverbod is makkelijker. Vaak weten mensen dat er een melding is gedaan 
en op het moment dat de politie arriveert is er niets aan de hand.
VVD zegt dat er ook gehandhaafd kan worden op het achterlaten van rommel. Het lijkt erop dat 
overlast vaak wordt gelieerd aan (overmatig) alcoholgebruik. Is het echt nodig om het 
alcoholverbod in de APV op te nemen. Mensen die één biertje in het park drinken kunnen dan ook 
worden beboet.
ChristenUnie is niet tegen de APV-regels. Spreekster kan zich wel vinden in de suggestie dat het 
alcoholverbod geldt voor bepaalde locaties, zoals de Natura 2000-gebieden. Er wordt steeds 
gezegd dat iedereen buiten een biertje moet kunnen drinken. Daar kan zij zich in vinden maar dat 
is niet de kwestie die hier aan de orde is. Het gaat om een verbod voor locaties aan de Rijn of het 
Binnenveld. Spreekster stelt een verbod in te stellen voor die specifieke gebieden zodat vervuiling 
wordt voorkomen.
CDA erkent de problemen die worden geschetst en vraagt of het instellen van een alcoholverbod 
dan de meest doelmatige oplossing is. Het CDA is niet per definitie tegen een gericht alcoholverbod
maar vraagt zich wel af of het of het strikt noodzakelijk is. Is een dergelijk verbod handhaafbaar en 
zal het daadwerkelijk minder vervuiling opleveren.
Stadspartij sluit zich aan bij het standpunt van de VVD en D66.
Burgemeester Vermeulen zegt dat alcoholgebruik niet per definitie leidt tot overlast, zeker niet als 
mensen enkele biertjes in de omgeving van hun woning drinken. Het gaat om mensen die veel 
alcohol nuttigen. Cijfers geven aan dat dit vaak tot problematischer gedrag leidt maar ook tot het 
achterlaten van afval. Alcoholgebruik is vaak een belangrijke factor bij problemen en mensen 
vertonen dan meestal een ander gedrag. De vraag is of een alcoholverbod kan worden ingesteld 
voor bepaalde gebieden en/of dit kan helpen bij de aanpak van problemen. Spreker denkt dat het 
zeker kan helpen omdat het probleem dan bij de bron wordt aangepakt. Vaak is direct zichtbaar dat
mensen alcohol bij zich hebben en daarop kan dan beter worden gehandhaafd. Handhaven op het 
achterlaten van afval is lastiger. Spreker legt uit welke juridische mogelijkheden de gemeente wel 
of niet heeft en is op de hoogte van de voors en tegens die de gemeenteraad in eerdere 
gesprekken heeft geuit. Spreker ziet het als een verplichting om een eventueel collegevoorstel 
goed te onderbouwen.
VVD hij wil voorkomen dat er steeds meer 'boeken worden toegevoegd aan de boekenkast'. In veel 
gevallen kan er ook op andere gronden worden gehandhaafd. 
Burgemeester Vermeulen zegt dat er bij daadwerkelijke overlast op bepaalde locaties, zoals in de 
uiterwaarden, het college nu niet de mogelijkheid heeft hierop te reageren. Een lege 'boekenkast' is
ook geen optie.

Metaaldetector, Magneetvissen, winkelkarretjes en lachgas
D66 vraagt welke bepaling het college over winkelkarretjes wil opnemen in de APV.
Burgemeester Vermeulen zegt dat de winkelkarretjes soms worden gebruikt voor een langer 
transport. Sommige supermarkten hebben de winkelkarretjes voorzien van een klem waardoor ze 
binnen een bepaalde straal van de winkel moeten blijven. Dat is een verplichting die in de APV kan 
worden opgenomen om het zwerven van winkelkarretjes tegen te gaan.
VVD zegt dat in sommige gemeenten is aangegeven dat het winkelend publiek binnen een 
bepaalde straal van de winkels moeten blijven met hun karretjes. Dat betekent dat boa's kijken 
welke winkelkar iemand bij zich heeft. Spreker vraagt het college die regel niet op te nemen in de 
APV. 
D66 vraagt waarom het college een verbod op metaaldetectors wil opnemen in de APV. Spreker 
vindt dat niet wenselijk omdat er veel mensen hobbymatig gebruik maken van een metaaldetector.
Dat geldt ook voor het magneetvissen. Om te voorkomen dat de oevers kapot worden gelopen kan 
er een tekstbord worden geplaatst met 'verboden de oevers te betreden'. Spreker begrijpt niet 
waarom magneetvissen ineens een probleem is. In het stuk is aangegeven dat lachgas nog wordt 
opgenomen in de Opiumwet. Het is dan onnodig dit op te nemen in de APV.
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PvdA vindt het onnodig dat de winkelkarretjes worden opgenomen in de APV. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de winkeliers. Het is ook niet nodig om het magneetvissen op te nemen in
de APV, spreekster sluit zich aan bij de overwegingen van D66. Het opnemen van metaaldetectoren
in de APV is er ook niet geheel duidelijk. Het gebruik van lachgas wil zij wel opnemen in de APV 
zeker zolang het niet is opgenomen in de Opiumwet.
Burgemeester Vermeulen zegt dat sommige mensen via metaaldetectoren of magneetvissen willen
kijken wat er in de grond aanwezig is. Daar heeft de gemeente op zich geen bezwaar tegen maar 
de gemeente wil op de hoogte zijn van die activiteiten. Het komt regelmatig voor dat er zaken uit 
de grond worden gehaald die de gemeente liever niet naar boven ziet komen zoals munitie. Dat 
geldt ook voor magneetvissen waarbij de sterke magneet ervoor kan zorgen dat bij granaten de 
ontsteking in werking wordt gesteld. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De gemeente wil vooraf 
weten waar en wanneer mensen op pad gaan met metaaldetectoren. Magneetvissen is gewoon 
gevaarlijk.
PvdA zegt dat de uitleg van de burgemeester niet overeenkomt met het voorstel. Spreekster vraagt
of dit anders verwoord kan worden in het voorstel.
Burgemeester Vermeulen vindt dat een terecht punt.
CDA zegt dat de vraag over het vinden van explosieven door metaaldetectoren en magneetvissen 
al is beantwoord. Spreker gaat ervan uit dat bij de gemeente bekend is in welke gebieden nog 
explosieven aanwezig kunnen zijn en dat er geen explosieven meer liggen in recent aangelegde 
sloten en andere wateren.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat dit niet bekend is. Het gaat niet alleen om granaten en explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog maar met magneetvissen kunnen ook weggegooide geladen wapens 
naar boven worden gehaald.
VVD zegt dat in de uitleg over metaaldetectie staat dat er bepaalde risicovolle gebieden zijn. Is het 
mogelijk om die gebieden expliciet aan te wijzen en daarvoor een verbod in te stellen.
De heer Hubers zegt dat net als bij het alcoholverbod er ook gebieden aangewezen kunnen worden 
waar het gebruik van een metaaldetector niet is toegestaan. Als in die gebieden onderzoek moet 
worden gedaan, bijvoorbeeld voor woningbouw of infrastructuur, moet daarvoor een vergunning 
worden aangevraagd. 
ChristenUnie zegt dat er in Alkmaar ook veel magneetvissers zijn. Aan de ene kant is het een 
positieve ontwikkeling omdat zij alle oude fietsen naar boven halen maar het nadeel is dat deze 
fietsen overal worden neergelegd. De gemeente heeft hiervoor nu een ophaaldienst geregeld. 
Spreekster maakt zich niet zo veel zorgen over het kapotlopen van de slootkanten maar wel over 
de vervuiling. De ChristenUnie vindt dat lachgas moet worden opgenomen in de APV. Met deze 
maatregel kan er beter worden gehandhaafd.
CDA vindt het goed dat het lachgas in de APV wordt opgenomen zeker zolang het niet is 
opgenomen in de Opiumwet.
Stadspartij sluit zich aan bij de opmerking van het CDA over het lachgas. De achtergelaten 
winkelkarretjes zijn niet het probleem van de winkelier. Spreekster vindt het schandalig dat 
inwoners de karretjes meenemen want het is ook een schadepost voor de ondernemers. Zij heeft er
geen bezwaar tegen als in de APV wordt opgenomen dat de karretjes maximaal 250 meter van de 
winkel verwijderd mogen zijn.
GroenLinks heeft nog een opmerking over lachgas. Alcohol en roken zijn ook slecht voor de 
gezondheid en spreker is sowieso tegen het verbieden van dergelijke middelen. Vervuiling kan op 
andere gronden al worden aangepakt. Spreker is niet voor een verbod op lachgas.
SP vraagt of bij de politie bekend is of er nog steeds gebruik gemaakt wordt van kleine lachgas-
patronen of wordt er meer gebruik gemaakt van grotere tanks met lachgas.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat beide hoeveelheden worden aangetroffen. Er worden ook 
samenkomsten georganiseerd waarbij lachgas wordt gebruikt. Het gaat niet alleen om 
gezondheidsaspecten maar het heeft ook een aanzuigende werking omdat lachgas vaak in groepen
wordt gebruikt. Het gedrag van mensen verandert en als de gebruikers daarna weer deelnemen 
aan het verkeer wordt het ook een veiligheidsissue.
ChristenUnie zegt dat de andere fracties aangeven dat er ook gehandhaafd kan worden op het 
achterlaten van afval. Als er afval wordt aangetroffen zijn de veroorzakers in veel gevallen al 
verdwenen. Als iemand alcohol of lachgas bij zich heeft is dat in ieder geval aantoonbaar. 
Spreekster vindt het geen probleem als mensen een winkelkarretje even mee naar huis nemen 
maar het moet wel teruggebracht worden.
VVD is niet tegen een verbod op lachgas maar als het in de Opiumwet is opgenomen moet het uit 
de APV worden gehaald. Spreker vindt de gevaren van lachgas groter dan het gebruik van alcohol.

3. Wat is de mening van de raad over het opnemen van regels over cameratoezicht 
en een algeheel vuurwerkverbod in de APV?

CDA is blij dat het college heeft besloten om geen algeheel vuurwerkverbod op te nemen in de APV 
omdat hierover nog geen landelijke beslissing is genomen.
Stadspartij stemt in met beide collegevoorstellen.
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GroenLinks pleit ervoor om de huidige vuurwerkregels om te draaien. Aanwijzen van gebieden waar
het niet mag omkeren naar gebieden waar het wel mag. Spreker denkt dat de handhaving daardoor
eenvoudiger wordt. 
D66 is blij dat het college voornemens is om geen extra regels over cameratoezicht op te nemen in 
de APV. Spreker sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks als het gaat om een algeheel 
vuurwerkverbod. Als de gemeente wel voor een algeheel vuurwerkgebod gaat moet er worden 
gekeken naar een centraal vuurwerk, zover is de gemeente Wageningen nog niet.
VVD wil graag van de politie horen wat hun standpunt is als het gaat om cameratoezicht en een 
algeheel vuurwerkverbod.
Mevrouw Nunnikhoven antwoordt dat 2020 een bijzonder jaar was met een landelijk 
vuurwerkverbod en corona. Het volledig handhaven was voor de politie niet haalbaar en dat zal in 
de toekomst ook nooit zo zijn. Dat heeft ook te maken met andere regelgeving zoals de aan- en 
verkoop van vuurwerk. De politie heeft een bepaalde capaciteit die kan worden maar moet ook 
kijken naar de handhaafbaarheid. Moet het afsteken van elk rotje worden aangepakt of wordt er 
ingezet op de grote excessen. Ook daarin moeten keuzes worden gemaakt.
VVD vraagt of cameratoezicht een meerwaarde heeft bij excessen of op locaties waar vaker sprake 
is van overlast.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat de politie daar genuanceerder over denkt. Soms wordt in een 
bepaald gebied alles opgenomen. Cameratoezicht kan bij bepaalde festiviteiten worden ingezet 
waardoor de opsporing van eventuele mishandeling e.d. kan worden vereenvoudigd. Het gaat niet 
om een continue verfilming van de persoonlijke levenssfeer. Cameratoezicht moet echt zijn gericht 
op opsporing en de openbare orde bij festiviteiten zoals de 4 en 5 mei-viering in Wageningen. Daar 
komen ook veel mensen van buitenaf naartoe en dan is de opsporing vaak lastiger.
VVD heeft wel dubbele gevoelens bij cameratoezicht maar bij het opsporen van criminele 
activiteiten heeft het ook voordelen.
Mevrouw Nunnikhoven begrijpt de dubbele gevoelens en vindt dat cameratoezicht per onderwerp 
goed moet worden beoordeeld.
ChristenUnie heeft een opmerking over het algeheel vuurwerkverbod. De ChristenUnie is wel voor 
een algeheel vuurwerkverbod maar dan moet de gemeente wel iets anders kunnen bieden zoals 
vuurwerkshows.
Stadspartij zegt dat het met de activiteiten rond 4 en 5 mei gebruikelijk is dat er in Wageningen 
cameratoezicht is.
VVD zegt dat de camera's vooral worden gebruikt voor crowd management. Als er te veel mensen 
op een bepaalde locatie aanwezig zijn wordt via tekstpanelen aangegeven die locaties te mijden. 
Burgemeester Vermeulen begrijpt dat er rond 4 en 5 mei wel gebruik gemaakt wordt van 
cameratoezicht. Spreker zal checken of dit gelegitimeerd gebeurt. Hij komt hierop terug bij de raad.
PvdA gaat mee met het collegevoorstel, beide aspecten hoeven niet te worden opgenomen in de 
APV. 

4. Wat is de mening van de raad over het doen van nader onderzoek naar de 
mogelijkheid om het beëindigen van woonoverlast en het vliegen met drones te 
regelen in de APV. 

5. Heeft de raad nog aanvullingen op nader te onderzoeken onderwerpen voor de 
APV. 

{Met de motie van 21 april 2021 heeft de raad het college verzocht om nader onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid om een verbod op houtstook tijdens slecht weer op te nemen in de APV}

D66 vraagt wat er wordt verstaan onder woonoverlast. In APV de is daarover al een bepaling 
opgenomen. Wat is dan het probleem? Spreker heeft dezelfde vraag over drones, wil het college 
deze verbieden of gaat het om een regulering. Projectontwikkelaars maken ook gebruik van drones 
zodat zij de beelden kunnen delen met toekomstige bewoners. Daarnaast zijn er ook landelijke 
regels. In de APV is niets opgenomen over het gebruik van mosquito's. Veel volwassenen horen 
deze toon niet en mensen die de tonen wel kunnen horen ervaren dit als een zeer vervelend. Dat 
geldt ook voor kinderen.
Burgemeester Vermeulen antwoordt dat de gemeente beperkt wordt in de mogelijkheden om in te 
grijpen bij woonoverlast. Het college wil kijken of er nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn om 
dit aan te kunnen pakken. De regelgeving voor het gebruik is van drones is niet heel duidelijk 
omschreven. De gemeente wil kijken hoe dat in de APV kan worden meegenomen. Wat is er 
mogelijk als de gemeente gebruik wil maken van nieuwe technologieën en welke regels moeten 
daarvoor worden opgenomen. De vraag over de mosquito's neemt spreker mee.
D66 begrijpt uitleg van de burgemeester.
VVD heeft ook gekeken naar het gebruik van drones. Binnen de EU is er nieuwe wet- en regelgeving
opgesteld en deze is ingegaan per 30 december 2020. Daarin zijn alle voorwaarden duidelijk 
opgenomen. Spreker zegt dat in de APV nog enkele sterk verouderde zaken zijn opgenomen: 

 Artikel 225, melding vergunningplichtige evenementen met maximaal 100 personen. In 
andere gemeenten is dat maximaal 300 personen.
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 Dat geldt ook voor de sluitingstijden van de horeca, in Wageningen is dat om middernacht 
en in omliggende gemeenten is dat om 01.00 uur en in het weekend zelfs 02.00 uur. 

 Artikel 231 over terrassen, en mag alleen zittend gebruik worden gemaakt van het terras. 
In andere gemeenten is dat niet zo en kunnen er ook statafels worden gebruikt.

PvdA neemt aan dat het college de onderzoeksresultaten over woonoverlast en het gebruik van 
drones met de raad zal delen. 
Burgemeester Vermeulen zegt dat het college indien nodig met onderbouwde APV-voorstellen naar 
de raad zal komen. Het is dan aan de raad om te beoordelen of deze voldoende zijn onderbouwd.
ChristenUnie zegt dat de fractie om een onderzoek naar houtstook heeft gevraagd. Spreekster 
heeft zelf een drone en weet waar zij wel of niet mag vliegen. In principe mag zij in haar eigen 
achtertuin wel vliegen maar er zijn ook heel veel plekken waar niet gevlogen mag worden. Voor 
drones lichter dan 250 gram hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Wellicht dat daarover 
in de APV een aanvulling kan worden opgenomen.

6. Heeft uw raad nog opmerkingen en/of aanvullingen met betrekking tot de 
actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening? 

ChristenUnie heeft eerder vragen gesteld over lichtreclame in de stad. Er zijn enkele plekken in 
Wageningen waar steeds meer lichtreclames komen. Eerder is aangegeven dat de gemeente voor 
lichtreclame geen beleid heeft. Spreekster vraagt het college onderzoek te doen naar het beleid 
voor lichtreclames om lichtvervuiling tegen te gaan. Daarnaast heeft zij nog een vraag 
aanlijnverbod in het Binnenveld/buitengebied. Er zijn enkele locaties in het buitengebied waar 
honden los mogen lopen. Dat zijn ook plekken waar meer biodiversiteit ontwikkeld kan worden. Zij 
vraagt het college daar ook onderzoek naar te doen. Als laatste heeft zij een vraag over 
drugsverkoop. Volgens de ChristenUnie is dat verboden maar er zijn wel enkele plekken in 
Wageningen waar dit wel mogelijk is, moet daarvoor nog iets worden opgenomen in de APV. 
Burgemeester Vermeulen zegt dat Wageningen geen evenementenbeleid heeft. Dat is een 
onderwerp waar de gemeente wel iets mee moet gaan doen. De gemeente Wageningen heeft wel 
drugsbeleid maar dat is gedateerd. Daarin is geregeld waar wel drugs verkocht mag worden.
GroenLinks zegt dat er een motie is aangenomen over het verbod van het oplaten van ballonnen. 
Kan dat ook worden opgenomen in de APV? 
D66 had bij dit agendapunt net als de VVD een opmerking over de terrassen en dat daar geen 
drankje gedronken mag worden als mensen niet aan tafel zitten. Zo zijn er meer zaken die in de 
APV zijn opgenomen en die D66 wil aanpassen:

 Stoepkrijten, volgens de APV is dat niet toegestaan. Die bepaling mag eruit. 
 Straatartiesten mogen nu niet spontaan op straat muziek maken. Dat moet ook worden 

aangepast.
 In artikel 2.44 staat dat het niet is toegestaan om in de nabijheid van een winkel een tas te 

dragen. Iedereen die in een winkelgebied aanwezig is heeft wel een tas bij zich.
ChristenUnie zegt dat er al vaker een opmerking is gemaakt over paardenpoep op het fietspad. Dat
is voor veel mensen in het buitengebied een ergernis. Hondenbezitters moeten alles opruimen en 
paardenbezitters hoeven dat niet. Het moet toch mogelijk zijn om dit in de populaire 
wandelgebieden aan te pakken. Dat dit voor het opruimen van kattenpoep niet mogelijk is begrijpt 
spreekster wel ondanks dat dit ook voor veel ergernis zorgt bij inwoners.
Stadspartij vraagt of het college wil kijken of het mogelijk is om meer losloopgebieden voor honden 
aan te wijzen. 

7. Wilt u voor de jaarwisseling 2021-2022 het verbod op carbidschieten – 
vooruitlopend op de actualisatie van de APV - aanpassen?

VVD zegt dat in Twente het cardbidschieten een grote traditie is. Het maakt veel lawaai maar als dit
in Wageningen mogelijk wordt gemaakt moet het wel veilig gebeuren. Spreker denkt daarbij aan 
een locatie nabij Noordwest. Hoe denkt de politie hierover en hoe zit het dan met de handhaving?
Stadspartij voorziet in Wageningen geen probleem met carbidschieten. Spreekster vindt dat er een 
landelijke regelgeving moet komen.
Mevrouw Nunnikhoven zegt dat het met name gaat om de veiligheid voor de mensen die het 
betreft. Daarnaast heeft het invloed op de omgeving vanwege het harde geluid. Er kan een 
beperking worden gesteld aan de inhoud van de bus. Als het gecontroleerd gebeurt kan het een 
prima feestje zijn. 
ChristenUnie is geen voorstander van carbidschieten en zeker niet een stiltegebied is.
CDA zegt dat Wageningen geen traditie heeft met carbidschieten. Spreker kan zich voorstellen dat 
Wageningen geen toestemming geeft voor dergelijke evenementen en dat dit in de APV wordt 
vastgelegd. Spreker vraagt zich af of vastleggen noodzakelijk is omdat carbidschieten niet of 
nauwelijks gebeurt in Wageningen.

Conclusie portefeuillehouder
Burgemeester Vermeulen resumeert:
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 Vraag 1, bij de VNG aandacht vragen voor de klare taal in de modelverordening. Dat wordt 
opgepakt maar het moet juridisch houdbaar zijn.

 Vraag 2, het college moet een goede onderbouwing geven bij een eventueel voorstel voor 
een color- en alcoholverbod. Dat geldt ook voor voorstellen over metaaldetectoren en 
metaalvissen.

 Vraag 3, cameratoezicht en vuurwerkverbod, voor cameratoezicht bij grote evenementen 
zoekt het college uit of dit legitiem is. De omkering in het vuurwerkverbod wordt bekeken.

 Bij vraag 4 zijn meerdere opmerkingen gemaakt. Spreker heeft die genoteerd maar een 
aantal van deze zaken kunnen ook worden meegenomen in de Omgevingsverordening. Het 
college stelt voor de APV jaarlijks te evalueren om te voorkomen dat er opnieuw 
achterstallig onderhoud ontstaat. 

 Er is een opmerking gemaakt over het dragen van een tas in het winkelgebied. Dit betreft 
een tas die speciaal is geprepareerd om diefstallen mee te plegen.

 Het college hoort geen signalen vanuit de raad om voor de jaarwisseling nog met een 
voorstel te komen over carbidschieten. 

 Richting de insprekers geeft spreker aan dat het college zal bekijken of er gebruik kan 
worden gemaakt van de aanwijzingsbevoegdheid om de insprekers tegemoet te komen.

Afronding
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun input en sluit de vergadering 21.20 uur.
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