Unaniem aangenomen

AMENDEMENT VAN raadsleden

Plegt
Haarman
De Boer
Eidhof

Ontvangen: 19 januari 2021
Amendement: 2021-Plegt/Haarman/De Boer/Eidhof-1
Onderwerp: Crossterreinen
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 26 januari 2020
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om de voorgestelde Algemene Plaatselijke Verordening 2021 als volgt te wijzigen:
Artikel 5:32 komt te luiden als volgt:
Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een
wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te
doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het
kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.
2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen.
Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter
bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde
wedstrijden en ritten of van het publiek.
3. Het verbod is niet van toepassing:
a. op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren;
b. indien een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 is vereist.
Toelichting:
De gemeente Tubbergen kent een rijke historie op motorcrossgebied. Daarnaast is crossen onderdeel
van de Twentse plattelandscultuur. Vele jongeren beginnen met crossen op een oude brommer, leren
sleutelen wat de interesse in techniek vergroot en sparen zodra zij ouder worden voor een meer
serieuze machine. Jaarlijks kunnen verschillende motorsportevenementen die georganiseerd worden
binnen onze mooie gemeente op veel interesse rekenen en dit zorgt voor veel sociale contacten. Alle
hiervoor genoemde redenen zijn waarden waaraan de gemeente Tubbergen weel waarde hecht,
zowel als bestuur als raad. Momenteel doen in de crosswereld steeds modernere en stillere
technieken hun intrede (te denken valt aan elektrische mountainbikes en elektrische crossmotoren),
wat er voor zorgt dat de eventuele overlast de komende jaren alleen maar minder zal worden.
Daarnaast hebben wij als gemeente reeds jaren een tekort aan handhavingscapaciteit.
Alle voorgaande redenen in ogenschouw nemende stellen wij voor de APV als voorgesteld te wijzigen
en niet verder te reguleren dan in de reeds bestaande APV het geval is. Deze kent reeds het verbod
op crossen in wedstrijdverband, dan wel ter voorbereiding daarop. Een en ander uiteraard met de
mogelijkheid tot ontheffing.
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Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm
geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

