
                                                                                                                                                   
 

Best Practice Sessie (met aansluitend house-warming Hoftoren), 11 februari 2016 

Thema: Regeldruk en gemeenten 

Tijd Programma 

14.30 – 14.45 Inloop 
14.45 – 14.50 Welkom, Jan ten Hoopen 
14.50 – 15.20 Platform31, Hanneke van Rooijen 

Aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden van Platform31 nemen 12 
winkelgebieden deel. Deze winkelgebieden experimenteren op diverse 
vlakken met het tijdelijk verlichten van regelgeving. Dit gebeurt op basis van 
een fundamentele heroverweging van de meest knellende regels. Het 
merendeel hiervan is gemeentelijk maar ook op rijksniveau worden regels 
geagendeerd die aanpassing verdienen. Voorbeelden zijn het 
bestemmingsplan, de APV, het evenementenbeleid en een ruimere 
interpretatie van de Drank- en Horecawet. Het doel van de pilot is om in de 
deelnemende winkelgebieden ruimte te scheppen voor (innovatief) 
ondernemerschap in winkelgebieden door regels die dit tegengaan op te 
sporen en waar mogelijk te verbeteren, (tijdelijk) buiten werking te stellen 
of te schrappen. 

15.30 – 16.00 Gemeente Rotterdam, Heleen Lobbe 
Rotterdam is als gemeente al jaren actief om de regeldruk te verminderen. 
Zo is er een convenant vermindering regeldruk (2010 – 2015) waarin is 
afgesproken de regeldruk met 15 procent te verminderen. Er zijn diverse 
maatregelen genomen, waaronder een meldpunt voor knellende regels. 
Ook is Rotterdam één van de gemeenten die meedoet aan het 
Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’en de pilot Verlichte regels 
winkelgebieden met het project ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’. 
Rotterdam heeft in zijn APV als eerste gemeente een experimenteerartikel 
opgenomen om regelluwe pilots te kunnen uitvoeren, 

16.00 – 16.10 Korte pauze 
16.10 – 16.40 Gemeente Hollands Kroon, Arjen Akse 

De gemeente stelde eerst de rode draad vast van de Compacte APV. 
Kernbegrippen zijn veiligheid en verantwoordelijkheid. Akse: ‘In eerste 
instantie hebben we alleen de regels die de veiligheid van lijf en goed 
aantasten, in de nieuwe APV opgenomen. Tachtig procent van de 
bepalingen uit de oude APV was geschrapt. De gemeenteraad is hiermee 
nagenoeg akkoord gegaan, maar heeft negen regels van de eerder 
geschrapte regels teruggeplaatst. Zo blijft het verbod om de hond los te 
laten lopen van kracht.’ De lijst van geschrapte regels is lang. Een aantal 

voorbeelden van verdwenen verboden: wildkamperen, meenemen van 

winkelwagens, plakken/kladden, rijden over bermen, hinderlijke reclame, 
wildplassen. In plaats van de regels is deze gemeente begonnen met een 
netwerk van sociale wijkteams, kernbeheer en buurtbemiddeling. Ook is 
gestart met een bewustwordingscampagne. Doel: inwoners moeten elkaar 
weer aanspreken op gedrag dat overlast geeft. Verder zal de Radboud 
Universiteit Nijmegen twee jaar lang de effecten van minder regels gaan 
onderzoeken. 

16.40 – 17.00 Discussie; afronding 
17.00 – 18.00 Borrel (House Warming Hoftoren) 

 

 


