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Raadsinformatiebrief
Zaaknummerz L50229

Openbaar

Verzonden aan de raad op:

Onderwerp:

2 r- MRT 7[72

Artikel 2:50a APV

Kennisnemen van:
Het voornemen om artikel 2:50a (het zogenaamde colorverbod) uit de APV te schrappen.

Beste raadsleden,

Het landelijk strategisch overleg (hierna: LSO) integrale aanpak OMG's (Outlaw Motor
Gangs) heeft naar aanleiding van de civiele verboden in2O2O de VNG geadviseerd om artikel
2:5Oa in het modelAlgemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV)op te nemen. Het
openlijk vertoon van uiterlijke kenmerken van OMG's achtte het LSO onwenselijk. Veel
gemeenten hebben hun APV conform dit model van de VNG aangepast, zo ook Harlingen.
Het gaat om onderstaand artikel, ook wel het colorverbod of colourverbod genoemd:
Àrlikel Z:50a !'erbod op :irhttraro uitingen van vertroden organisaties
Her is verhaden ap cpenbaïe plaJtrèn of in voor iret publiek taegankerijke openstaande gebou*en en daarbij

behtrende erven zirhtbaar gorcleren te dragèn, bii ?i.h te hehben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van
een organisatie dle bii rerhteílijke iiit5praak oi bestuurlijk beslui'.verboden is veÍklÈàrd Èf is ontbonderr vanwege
een rve*zaamheíd of doel

Z,

in:trijd met

de openbare orde.

Het \íërbod geldt ni€t yssr zover in het daèrir gërcgelde onderuerp wurdt voorzien door het Wetboëk van

9triíre{ht^

Destijds hebben de burgemeester en de teamchef van basisteam Noordwest (politie) dit aan
de in onze gemeente gevestigde motorclubs meegedeeld en is afgesproken hierop te
handhaven, zoals ook aan uw raad is meegedeeld. De motorclubs hebben zich aan het
verbod gehouden.

Strijdig met grondrecht
De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2O2L echter dat artikel 2:50a van de APV in strijd
is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting (artikel 7,lid3, van de Grondwet).
Daarop kan alleen bij wet in formele zin uitzondering worden gemaakt, niet in een wet in
materiële zin, zoals de APV. De Hoge Raad verklaart artikel 2:50a van de APV onverbindend
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Advies
Het college adviseert daarom de raad om het besluit te nemen om het artikel uit de APV te
halen. De eerstvolgende aanpassingsronde van de APV staat gepland voor juni 2022.
Handhaven bij excessen
Handhaving is bij excessen nog altijd mogelijk op basis artikel lT2,lid 3, van de
Gemeentewet. Het is mogelijk maar het is een stuk minder effectief omdat er een
bevelsbevoegdheid van de burgemeester nodig is. De burgemeester zou een bevel moeten
Beven dat het dragen van colors niet is toegestaan i.v.m. ernstige vrees voor verstoring van
de openbare orde.
Het besluit om het artikel uit de APVte halen is besproken in de Driehoek vantT maart
2022. De teamchef van het basisteam Noordwest zal ook dit aan de motorclubs meedelen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Harlingen,
s,
de bu

me

C.M. Sjerps

