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Betreft: Experimenten met afwijkingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 

 

Geachte leden van het College en Raad, 

 

Met verontrusting hebben wij kennisgenomen van het agendapunt 12 van de komende 

raadsvergadering van 10 februari 2016 “Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 

Algemene Plaatselijke Verordening“. Het college en burgemeester wordt door aannemen van deze 

wijziging in staat gesteld telkens een jaar te experimenteren, net als met de mengformules, met 

onder andere vergunningplicht evenementen, parkeerexcessen, terrassen, exploitatievergunning 

etc., zonder dat de Raad zich er nog over kan buigen.  

Na afloop wordt het experiment geëvalueerd, waarbij een conclusie kan zijn dat permanent van de 

APV-bepaling kan worden afgeweken. Inspraak is niet mogelijk. 

Wij-Amsterdam vreest dat, gezien de aard van de experimenten, de overlast voor omwonenden en 

inwoners van het gebied waarin het experiment plaatsvindt, toeneemt als gevolg van de 

experimenten. Door deze experimenten zal, wederom, de balans tussen wonen, werken en 

recreëren worden verstoord ten koste van het wonen, en zal de leefbaarheid (verder) onder druk 

komen te staan. Wij zijn temeer verontrust daar de woorden “inwoners”, “bewoners” of 

“omwonenden” in het geheel niet in het document voorkomen. 

 

Randvoorwaarden 

Wij-Amsterdam dringt er bij u op aan afwijkingen van de APV gewoon vooraf democratisch te laten 

toetsen door de Raad. Mocht de Raad het voorstel van B&W overnemen, dan zouden wij graag zien 

dat de volgende randvoorwaarden voor elk experiment worden toegevoegd: 

1) bij elk experiment wordt vóóraf bepaald welke de negatieve en positieve consequenties zouden 

kunnen zijn voor de omwonenden; 

2) welke (beheers)maatregelen tegen de negatieve gevolgen (moeten) worden genomen; 

3) op welke wijze de bewoners worden betrokken bij het bepalen van de randvoorwaarden en 

kritische succesfactoren van het experiment en op welke wijze bewoners worden betrokken bij de 

tussentijdse evaluaties, de eindevaluatie en de besluitvorming om het experiment te beëindigen, 

danwel (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) te continueren. 
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Na afloop van elke experiment dient tenminste ook op de volgende items geëvalueerd te worden: 

1. De overlast voor de omwonenden; 

2. De invloed op de balans wonen, werken en recreëren; 

3. De invloed op de leefbaarheid van het betreffende gebied; 

4.  De betrokkenheid van bewoners. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur i.o. Wij-Amsterdam  

 

 

 


