
Toezegging raadscommissie 6 februari 2020 

 
Agenda punt 4:  Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Portefeuillehouder: De heer Hoogendoorn. 

 
De portefeuillehouder zegt toe te onderzoeken of gemeenten bevoegd zijn regulerend op te 
treden ten aanzien van particulier/ bedrijfsmatig cameratoezicht. Kan de gemeente bedrijven 
verplichten cameratoezicht bij de gemeente te melden en kan de gemeente 

gezichtsherkenning verbieden? 

 

De gemeenteraad komt op grond van artikel 149 van de Gemeentewet (Gw) een autonome 
verordenende bevoegdheid toe. De raad heeft de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen 
welke hij in het belang van de gemeente nodig vindt. De omvang van de verordenende bevoegdheid 
strekt zich uit (beperkt zich) tot het belang van de gemeente (artikel 149 Gw) en de huishouding 
van de gemeente (artikel 108 Gw). De reikwijdte van de autonome verordenende bevoegdheid van 
de raad wordt ingekaderd door een bovengrens en een ondergrens. De bovengrens wordt gevormd 
door hogere wetgeving. Gemeentelijke regelgeving mag niet treden in datgene wat al door een 
hogere wetgever is geregeld. 

 

De regelgeving met betrekking tot het gebruik van particuliere / bedrijfsmatige 
veiligheidscamera’s, al dan niet met gebruikmaking van gezichtsherkenning valt onder de werking 
van de Wet bescherming persoonsgegeven (Wpb), tenzij deze worden aangewend voor louter 
persoonlijk gebruik. Zodra het cameratoezicht ook de openbare ruimte, c.q. de grond van een 
buur, bestrijkt, valt dit gebruik onder de Wpb en is er dus geen mogelijkheid om hier aanvullend 
regels voor over op te nemen in de plaatselijke APV. De controle op de naleving van de 
privacywetgeving is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien iemand het idee heeft 
dat een particulier (bijvoorbeeld met zijn videodeurbel) of een bedrijf (met zijn 
beveiligingscamera) zich niet aan de regels houdt, dan stelt de Autoriteit Persoonsgegevens het 
volgende stappenplan voor.  

1. De eerste stap is om de buren / het bedrijf aan te spreken. Misschien is het probleem simpel op 

te lossen.          

2 Als dat geen soelaas biedt dan biedt buurtbemiddeling of inschakeling van de wijkagent wellicht 

wel tot een oplossing. 

3. Als ook dat niet helpt dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegeven. 

4.Tot slot staat de gang naar de civiele rechter als ultimum remedium open. 

 

De portefeuillehouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de gemeente in de 
APV vanuit geluidshinder regulerend kan optreden ten aanzien van versterkte 

gebedsoproepen van religieuze gebouwen. 

 

Optreden tegen door versterkte gebedsoproepen veroorzaakte geluidshinder door middel van het 
opnemen van regels in de APV is inderdaad mogelijk. Het is echter niet toegestaan om het gebruik 
van versterkt gebedsoproepingen geheel te verbieden, omdat een dergelijk verbod in strijd zou zijn 
met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Artikel 10 van de Wet openbare manifestaties 
staat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en 
lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensbeschouwing, toe. In 
artikel 10 van de Wet openbare manifestaties wordt ook de bevoegdheid aan de gemeenteraad 
toegekend om ter zake regels te stellen tot duur en geluidsniveau. Mocht het gebruik van 



versterkte gebedsoproepingen van uit religieuze gebouwen tot overlast leiden dan kunnen er dus in 
de APV regels worden gesteld. Tot dusver wordt er binnen de gemeente Midden-Groningen echter 
geen gebruik gemaakt van versterkte gebedsoproepen, waardoor de noodzaak om hierin regulerend 

op te treden nu niet aanwezig is. 

 


