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Actualisatie APV verzamelde wijzigingen 

 
In onderstaand overzicht zijn de oude en de gewijzigde teksten onder elkaar gezet. 

Wijzigingen zijn steeds zoveel mogelijk onderstreept. Waar nodig is een korte toelichting 

gegeven. 

 

Artikel 1:2 Beslissingstermijn  

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing 

binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.  

2. Het bevoegde bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.  

derde lid oude tekst 

3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, artikel 2:11 of artikel 4:11. 

 

derde lid nieuwe tekst 

3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a of artikel 4:11. 

 

Toelichting 

Artikel 2:10 hoort hier niet in thuis en in de nieuwe tekst is preciezer aangegeven naar welk 

deel van artikel 2:11 wordt verwezen.  

 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

Toevoegen nieuwe tekst 

Lid 2. Het is verboden iemand in het openbaar uit te jouwen, na te schreeuwen of met 

aanstootgevende taal lastig te vallen of op andere wijze overlast aan te doen. 

 

De rest van het artikel vernummeren. 

 

Toelichting 

Op verzoek van de politie is lid 2 toegevoegd aan artikel 2:1. Het komt te vaak voor dat 

politieagenten worden uitgescholden. Zij hebben de mogelijkheid om hierop te schrijven mits 

de basis hiervoor in de APV is opgenomen. 

 

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan openbare plaatsen in strijd met de 

publieke functie ervan 

1. Het is verboden een openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de 

publieke functie daarvan, indien degene die voornemens is dit te doen niet minimaal vier 

weken van te voren melding heeft gedaan aan het college. 

2. Het college verbiedt het beoogde gebruik als: 
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a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor 

de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik 

daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en 

onderhoud van de openbare plaats; 

b.  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet 

voldoet aan redelijke eisen van welstand; 

c.  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in 

de nabijheid gelegen onroerende zaak. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving 

nadere regels stellen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. 

4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid 

gestelde verbod. 

5. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid 

bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 

onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

6. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; 

c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het 

gebruik van de openbare plaats is verleend. 

7. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 

1994 of de provinciale wegenverordening. 

8. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking) niet van toepassing. 

 

Toevoegen nieuwe tekst 

Lid 2 d. het gebruik het plaatsen van reclame- en aankondigingsborden betreft 

 

Lid 3. De openbare plaats kan anders gebruikt worden dan overeenkomstig de publieke 

functie indien het college niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn na ontvangst van 

de melding heeft beslist dat het gebruik wordt verboden. 

 

Lid 4. Het bevoegd gezag kan in het belang van de openbare orde of de woon- en 

leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op de 

openbare weg waar onder terrassen, uitstallingen en reclameborden. 

 

Lid 6 d. het plaatsen van reclame- en aankondigingsborden op van gemeentewege 

aangegeven locaties op basis van een met de gemeente gesloten overeenkomst 

 

Lid 6 e. het van gemeentewege plaatsen van verkiezingsborden ten behoeve van politieke 

partijen 
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Toelichting 

Om te voorkomen dat er overal in het wilde weg reclameborden worden geplaatst is het 

plaatsen van reclame(sandwich)borden uitbesteed aan een bureau. Dit bureua heeft ook een 

inspanningsverplichting om illegaal geplaatste borden te verwijderen. De grondslag hiervoor 

is nu opgenomen onder artikel 2:10, tweede lid, onder d, het derde lid, het vierde lid en het 

zesde lid onder d en e. 

 

Artikel 2:10, zesde lid, onder b 

Oude tekst: 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; en 

 

Nieuwe tekst 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18;  

 

Toelichting 

Wetstechnisch is het duidelijker om te verwijzen naar het artikel waarin de vergunning voor 

standplaatsen wordt geregeld. 

 

Artikel 2:10 

Verwijderen 

Lid 4 en lid 8 

 

Toelichting 

Per abuis is tijdens de vorige wijziging van de APV het vierde lid niet verwijderd. Het is 

namelijk niet wenselijk om de mogelijkheid te hebben voor een melding en ook nog eens een 

ontheffing daarvan. Omdat lid 4 vervalt, vervalt automatisch ook lid 8. 

 

Gehele artikel vernummeren. 

 

De artikelen 2:11, vierde lid, 2:12, vijfde lid en 2:46, tweede lid 

Provinciale wegenverordening of provinciaal wegenreglement? 

In een drietal artikelen wordt ‘de provinciale wegenverordening’ vervangen door: ‘het 

provinciaal wegenreglement’ (in de model-APV worden voortaan beide keuzes aangeboden). 

Geadviseerd wordt te kiezen voor ‘de provinciale wegenverordening’. 

 

Toelichting 

Het gaat inhoudelijk om dezelfde provinciale verordening, maar de naam verschilt per 

provincie. Gemeenten waar nu de verkeerde aanduiding in de APV staat, kunnen deze 

bepaling gebruiken om dat te herstellen. 
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Artikel 2:11, vierde lid  

Aanpassing naam ‘Telecommunicatieverordening’ 

De naam ‘Telecommunicatieverordening’ wordt gewijzigd in ‘de daarop gebaseerde 

gemeentelijke verordening’. 

 

Toelichting 

De naam ‘Telecommunicatieverordening’ wordt nog wel gebruikt, maar is verouderd. 

 

Artikel 2:12: Maken en veranderen van een uitweg 

Oude tekst 

1.Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een 

bestaande uitweg naar de weg: 

a. indien degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te 

brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet minimaal zes weken van 

tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets 

van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; 

b. indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden. 

2.Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg: 

a. indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; 

b. indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 

c. indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; 

d. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt 

ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare 

parkeerplaats of het openbaar groen. 

3.De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst 

van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. 

4.Het college kan aan het maken of veranderen van de uitweg nadere voorschriften verbinden. 

5.Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de 

Wegenverordening Zuid-Holland. 

 

Nieuwe tekst: 

Artikel 2:12 Maken en veranderen van een uitweg  

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg 

of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 wordt de vergunning slechts geweigerd: 

a. Ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg; 

b. Indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 

c. Indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt 

aangetast; of 

d. Indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg 

wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een 

openbare parkeerplaats of het openbaar groen. 
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3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 

door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale 

wegenverordening. 

 

 

Toelichting 

Bij de deregulering van 2007 is de vergunningplicht voor de aanleg van een uitrit in de 

Model-APV vervangen door een meldingsplicht. De gedachte daarbij is dat het vrij zeldzaam 

is dat een uitweg daadwerkelijk problemen of verkeersgevaar kan opleveren en dat de 

gemeente vaak met degene die de uitweg aanlegt ook nog tot een privaatrechtelijke afspraak 

moet komen omdat de uitrit over gemeentegrond komt te lopen. 

De VNG geeft aan dat in de praktijk blijkt dat de gemeentelijke organisatie moeite heeft met 

de figuur van de melding. Vanwege de vele verzoeken is dit alternatief opgenomen waarbij 

voor de uitweg een vergunningsplicht geldt. 

De rechtspraak van de Raad van State laat er geen twijfel over bestaan dat een grondeigenaar 

in beginsel in staat moet worden gesteld om vanaf zijn perceel met een voertuig de openbare 

weg te bereiken. Alleen om zwaarwegende redenen kan de overheid daaraan in de weg staan. 

Om dat duidelijk te laten uitkomen is het aantal weigeringsgronden beperkt. Gekozen is 

uiteindelijk voor een vergunningsplicht. 

 

Artikel 2:25 Evenement 

Lid 6 (Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing) vervalt. 

 

Toelichting 

Kleine evenementen zijn vergunningsvrij. Op grotere evenementen is een Lex Silencio Positivo 

niet wenselijk gezien de impact die een groot evenement kan hebben, met name op de 

openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot evenement, zoals brandveiligheid, 

geluid, aanvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een inhoudelijke 

vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn daarom verschillende dwingende redenen van 

algemeen belang om van een Lex Silencio Positivo af te zien. 

 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

Oude tekst 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

1. openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 

bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of 

dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden 

bereid of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een 

hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. 

Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras 

en andere aanhorigheden; 
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2. paracommerciële horeca: de openbare inrichtingen die van het 1-2-3-systeem zijn 

uitgezonderd. Onder paracommerciële horeca wordt in ieder geval verstaan: 

sportkantines, verenigingen, jongerencentra, snackbars, shoarmazaken en restaurants. 

3. 1-2-3-systeem: het systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van geleide sluitingstijden. 

4. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan 

waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken 

kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid 

of verstrekt.  

 

Nieuwe tekst 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

 

a. openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten 

ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was 

logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of 

spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een 

openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, 

pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. 

Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting 

behorend terras en andere aanhorigheden. 

b.   terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting 

liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden 

en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of 

spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. 

 

Toelichting 

De tekst over het 1-2-3-systeem wordt overgenomen in de (nog te actualiseren) KVU 

(Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan). 
 

 

Artikel 2:29 → Sluitingstijd 

Oude tekst 

1. Het is de exploitant verboden de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben 

of bezoekers in de openbare inrichting te laten verblijven tussen 01.00 uur en 06.00 uur. 

2. Voor openbare inrichtingen, niet zijnde paracommerciële horeca, geldt in afwijking van 

het eerste lid op zaterdag en zondag het 1-2-3-systeem, waarbij de openbare inrichting 

uiterlijk om 04.00 uur gesloten dient te zijn. Hierbij geldt het deurbeleid dat de openbare 

inrichting om 01.00 uur haar deuren sluit voor binnenkomend publiek. 

3. Voor terrassen is het bepaalde in het eerste lid van toepassing tussen 23.00 en 09.00 uur 

in de maanden juni, juli en augustus en in de overige maanden tussen 22.00 en 09.00 

uur.  
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4. De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden 

vaststellen voor een afzonderlijke openbare inrichting of voor een daartoe behorend 

terras.  

5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden 

dezelfde sluitingstijden als voor de winkel. 

6. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de 

Wet milieubeheer is voorzien.  

7. Op het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Nieuwe tekst 

1.  Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 01.00 uur en 06.00 uur. 

2. Voor terrassen is het bepaalde in lid 1 van toepassing tussen 23.00 en 09.00 uur in de 

maanden juni, juli en augustus en in de overige maanden tussen 22.00 en 09.00 uur.  

3. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers  

in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd voor een openbare inrichting 

of een terras. 

5. De ontheffing als bedoeld in het vierde lid wordt in ieder geval verleend voor horeca-

ondernemers die deelnemen aan het 1-2-3-systeem als bedoeld in de Kwaliteitsmeter 

Veilig Uitgaan. 

6. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid onder a t/m i, gelden 

dezelfde sluitingstijden als voor de inrichting die het betreft. 

7. Het in het eerste, tweede en vierde lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin 

geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. 

8. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Toelichting 

Ook bij dit artikel is de tekst aangaande het 1-2-3-systeem er uit gehaald en zijn er enkele 

leden aan toegevoegd. De sluitingstijden voor openbare inrichtingen, het 1-2-3-systeem, zijn 

vastgesteld naar aanleiding van het succes van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

(KVU). In eerste instantie waren deze sluitingstijden opgenomen in de APV. In de praktijk 

blijkt dat de KVU een slagvaardiger instrument is om het 1-2-3-systeem in op te nemen. De 

KVU is gestart om de kwaliteit van het uitgaan in het algemeen te bevorderen en daarnaast de 

veiligheid in brede zin optimaal te dienen. Zowel vanuit de politie als de horecaondernemers 

is de wens gekomen om actualisatie van de KVU, meer uniformiteit en elkaar kunnen 

aanspreken op afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn.  

 

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in 

geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen of een 

terras tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. 
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2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet. 

 

Toelichting 

Onder lid 1 is het terras toegevoegd. 

 

Artikel 2:31, onder c 

Oude tekst: 

Het is verboden in een openbare inrichting: 

a. De orde te verstoren; 

b. Zich te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient 

te zijn op grond van aan besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid; 

c. Op het terras spijzen en dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik 

maken van de zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras; 

 

Nieuwe tekst: 

c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van 

het terras. 

 

Toelichting 

De bedoeling van dit artikel is om te voorkomen dat het terras een soort mobiel tappunt 

wordt voor voorbijgangers. Uit de oude tekst kon onbedoeld worden gelezen dat het 

daarnaast ging om een verbod om op een terras staanplaatsen te hebben. 

 

Artikel 2:38 

Oude tekst: 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of 

feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te 

verstrekken.  

 

Nieuwe tekst: 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of 

feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, geboorteplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.  

 

Toelichting 

Ter actualisering is het woord ‘betrekking’ geschrapt. Het was al eerder uit de 

nachtregisterbepaling van het Wetboek van Strafrecht (artikel 237) verdwenen. 
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Artikel 2:39, tweede lid, onder b 

Oude tekst: 

b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd 

is vergunning te verlenen; en 

 

Nieuwe tekst: 

b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Veiligheid en Justitie of de Kamer van 

Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; en 

 

Toelichting 

Hier werd nog de oude naam van het ministerie gebruikt. 

 

Artikel 2:40, tweede lid 

Oude tekst: 

1. In dit artikel wordt verstaan onder: 

a. Wet: de Wet op de Kansspelen; 

b. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet;  

c. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet;  

d. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet.  

2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, waarvan 

maximaal twee kansspelautomaten. 

3. In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, met dien 

verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.  

 

Nieuwe tekst: 

2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan. 

 

Toelichting 

Verschrijving gecorrigeerd. 

 

Artikel 2:48, eerste lid 

Oude tekst: 

1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college 

aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te vervoeren of te nuttigen of aangebroken of 

gesloten flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, 

wanneer daarmee wordt beoogd op de openbare plaats alcoholhoudende drank te 

nuttigen. 

 

Nieuwe tekst: 

1. Het is voor personen van 18 jaar en ouder verboden op een openbare plaats, die deel 

uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te 

vervoeren of te nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes en dergelijke met 
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alcoholhoudende drank bij zich te hebben, wanneer daarmee wordt beoogd op de 

openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen. 

 

Toelichting 

Met de wijziging van de Drank- en Horecawet is het voor jongeren onder de 18 sowieso 

verboden. Om te voorkomen dat een ‘dubbel’ verbod ontstaat, waardoor deze bepaling 

mogelijk zelfs onverbindend zou kunnen blijken, is nu ingevoegd dat het verbod in de APV 

slechts geldt voor personen van 18 jaar en ouder. 

 

Artikel 2:58, tweede lid 

Oude tekst: 

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te 

zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond 

a. Die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat 

begeleiden; of 

b. Die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond   

3.   De eigenaar  of houder van een hond is verplicht om, wanneer hij zich met de hond op het 

openbare plaats bevindt, een doeltreffend middel bij zich te hebben dat geschikt is voor 

verwijdering van uitwerpselen.  

 

 

Nieuwe tekst: 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 

 

Toelichting 

Er is geen reden waarom iemand die een hulphond opleidt eventuele uitwerpselen niet zou 

kunnen opruimen. 

 

Artikel 2:59, eerste lid 

Oude tekst: 

1. Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan 

het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en 

muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of 

op het terrein van een ander. 

 

Nieuwe tekst: 

1 Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, 

kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en 

muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of 

op het terrein van een ander. 
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Toelichting 

De bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden was hier aan het college 

toebedeeld. Een aantal gemeenten heeft er op gewezen dat in dit geval de burgemeester als 

beslisser meer voor de hand ligt. Het besluit heeft een sterk openbare orde-karakter en wordt 

vaak genomen na een incident, waarbij regelmatig ook een zekere spoed geboden is. Om die 

redenen is in dit artikel nu de burgemeester aangewezen om deze ge- en verboden op te 

leggen. 

 

Artikel 2:62 

Oude tekst: 

De rechthebbende op vee, dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat 

niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen 

dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.  

 

Nieuwe tekst: 

De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of varkens (vee) die zich bevinden in 

een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke 

veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit 

vee die weg niet kan bereiken. 

 

Toelichting 

De nieuwe tekst geeft meer duidelijkheid over wat onder vee moet worden verstaan. 

Artikel 2:72 

Oude tekst: 

1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of een nevenbedrijf 

consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen 

aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college. 

 

Nieuwe tekst: 

1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of een nevenbedrijf 

consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen 

aanwezig te houden, zonder daartoe minimaal 4 weken van te voren een melding te doen aan 

het college. 

  

Toelichting 

In het Vuurwerkbesluit heeft een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de 

vergunningsplicht. Kleinere verkooppunten  voor opslag en verkoop van 

consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo hebben een meldingsplicht bij de gemeente en geen 

vergunningsplicht. Boven de 10.000 kilo blijft een milieuvergunning vereist. De 

Omgevingsdienst verstrekt deze vergunning namens de provincie.  

 

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 

Nieuwe tekst: 
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1.  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van 

overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de 

veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid, aan een persoon 

die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven 

zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op 

een openbare plaats op te houden. 

2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een 

persoon aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die 

opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel 

geven zich gedurende ten hoogste acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de 

gemeente op een openbare plaats op te houden. 

3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de 

openbare orde verstorende handeling binnen zes maanden na het geven van een eerder 

bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt. 

 

Toelichting 

In het geval van (ernstige vrees voor) een openbare ordeverstoring of overlastgevend gedrag, 

kan een burgemeester een gebiedsontzegging opleggen. Op verzoek van verscheidene 

gemeenten is deze bepaling toegevoegd. 

 

Artikel 3:5, tweede lid, onder c, tweede aandachtsstreepje 

Oude tekst: 

 de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 250a (oud), 273a, 

300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van 

Strafrecht; 

 

Nieuwe tekst: 

 de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273f, 

300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van 

Strafrecht; 

 

Toelichting 

Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 

 

Artikel 3:9, vierde lid 

Oude tekst: 

4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in 

artikel 3:13, tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als 

bedoeld in het derde lid, verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een 

openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de openbare plaatsen en op de tijden 

bedoeld in het eerste lid onder b. 

 

Nieuwe tekst: 
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4.   De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in 

artikel 3:13, tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als 

bedoeld in het derde lid, verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan in 

een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de openbare plaatsen en op de 

tijden bedoeld in het eerste lid onder b. 

 

Toelichting 

Verschrijving gecorrigeerd. 

 

Artikel 4:1, onder a 

Oude tekst: 

a. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer; 

 

Nieuwe tekst: 

a.   Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer 

 

Toelichting 

De tekst is geactualiseerd. De oude betiteling ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer’ is vervangen door de citeertitel ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 

 

Artikel 4:2, tweede lid 

Oude tekst: 

2.De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 

college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te 

wijzen dagen of dagedelen. 

 

Nieuwe tekst: 

2.De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 

college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te 

wijzen dagen of dagedelen. 

 

Toelichting 

Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 

 

Artikel 4:3, tweede lid 

Oude tekst: 

2. Het is een inrichting toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden waarbij artikel 4.113 van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de 

inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in 

kennis heeft gesteld.  
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Nieuwe tekst: 

2. Het is een inrichting toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden waarbij artikel 3.148 van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de 

inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in 

kennis heeft gesteld.  

 

Toelichting 

In het tweede lid is de verwijzing naar de betreffende bepaling van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer geactualiseerd. 

 

Artikel 4:10 Begripsbepalingen 

Oude tekst: 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen; 

b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld opnieuw op de stronk uitlopen; 

c. boom: zoals omschreven in bijlage 2, de lijst Waardevolle bomen. 

2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, 

alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering 

van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. 

 

Nieuwe tekst: 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. bebouwde kom: bebouwde kom zoals vastgesteld in het kader van artikel 1, vijfde lid, van 

de Boswet. 

b. boom/boomvormers: een houtig opgaand en overblijvend levend gewas met een 

stamdiameter van minimaal 15 cm gemeten op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld. In 

geval van meerstammigheid geldt de stamdiameter van de dikste stam. Er geldt geen 

minimale stamdiameter indien het bomen zijn als bedoeld in artikelen 8, 9 en 10 van deze 

verordening.  

c. bomeneffect-analyse: een beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg 

voor een boom. 

d. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest 

recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. 

e. compensatieplan: overzicht waarin is opgenomen de boomwaarde van alle bomen in het 

plangebied, het aantal en soort te kappen bomen in dat plangebied en het aantal en soort 

te plaatsen nieuwe houtopstanden en de boomwaarde daarvan als vervanging van de te 

kappen bomen. 

f. dunning: een velling uitsluitend bedoeld als verzorgingsmaatregel ter bevordering van 

groei van na dunning overblijvende houtopstanden. 

g. hakhout: één of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk 

uitlopen. 

h. herinrichtingsplan: een door het college goedgekeurd plan voor aanpassingen in de al dan 

niet openbare ruimte. 
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i. herplant: het opnieuw of elders planten van een te verplanten boom en/of het vervangen 

van een gekapte boom door nieuwe. 

j. houtopstand: één of meer bomen, boomvormers, of andere houtachtigen. 

k. kandelaberen: het tot op de hoofdtakken snoeien van een boom. 

l. knotten: het afzagen van de kroon van een houtopstand. 

m. Waardevolle Boom: boom die staat op de Waardevolle Bomenlijst en is aangeduid op de 

Waardevolle Bomenkaart. 

n. Waardevol Boomvlak: door het college op de Waardevolle Bomenkaart aangewezen gebied. 

o. Waardevolle Bomenkaart: kaart met daarop aangeduid de Waardevolle Bomen en de 

aangewezen Waardevolle Boomvlakken.  

vellen: betreft vellen, doen vellen of laten vellen. Dit is rooien, kappen, of verplanten of het 

snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van voor de 

eerste keer kandelaberen of knotten. Het betreft tevens het verrichten van handelingen, zowel 

boven- als ondergronds, die de dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de 

houtopstand ten gevolge kunnen hebben 

 

Artikel 4:11 oud komt te vervallen 

 

Artikel 4:11 Waardevolle bomen 

Nieuwe tekst: 

1. Het college stelt een Waardevolle Bomenlijst en een Waardevolle Bomenkaart vast.  

2. Op de Waardevolle Bomenlijst worden bomen geplaatst die voorkomen in het landelijke   

register van Monumentale bomen van de Bomenstichting, aangevuld met Waardevolle 

Bomen.  

3. De Waardevolle Bomenlijst omvat in ieder geval een goed herkenbare omschrijving, de 

locatie, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere 

Waardevolle Boom. 

4. Het college kan de Waardevolle Bomenlijst maximaal één keer in de twee jaar herzien en 

opnieuw vaststellen. 

5. De Waardevolle Bomenlijst en de Waardevolle Bomenkaart corresponderen met elkaar.  

6. Bij discrepantie tussen de Waardevolle Bomenlijst en de Waardevolle Bomenkaart is de 

Waardevolle Bomenlijst leidend. 

 

Artikel 4:11a Kapverbod 

Nieuwe tekst: 

1.    Het is verboden Waardevolle Bomen te vellen. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 

3. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag bomen te vellen die 

a. staan op een Waardevol Boomvlak; of 

b. zijn aangeplant op grond van een herplantplicht. 

4. Het in het eerste en derde lid gestelde verbod geldt niet voor: 

a. bomen die moeten worden geveld krachtens een aanschrijving van het college; 

b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud; 
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c. het periodiek scheren, knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij 

vormbomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud; 

d. het verrichten van snoeiwerkzaamheden aan bomen met achterstallig onderhoud; 

e. dunning van bomen; 

f. velling in het kader van een herinrichtingsplan 

g. een houtopstand als bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid, van de Boswet. 

5. Het bevoegd gezag kan indien boom direct gevaar oplevert die noodkap noodzakelijk 

maakt, besluiten dat de ontheffing of omgevingsvergunning voor het vellen direct in 

werking treedt. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

 

Artikel 4:11b Criteria ontheffing en vergunning 

Nieuwe tekst: 

1. In afwijking van artikel 1:8 kan een ontheffing als bedoeld in artikel 4:11b, tweede lid, voor 

het vellen van een Waardevolle Boom, mits alternatieven voor behoud zijn onderzocht, 

slechts worden verleend: 

a. indien naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer    verantwoord is 

ter voorkoming van letsel of schade of; 

b. indien sprake is van Waardevolle Boom in gemeentelijk eigendom, een zwaarwegend 

algemeen maatschappelijk belang van niet tijdelijke aard opweegt tegen duurzaam 

behoud van de Waardevolle Boom of; 

c. indien sprake is van een Waardevolle Boom in particulier eigendom, een algemeen 

maatschappelijk belang of zwaarwegend individueel belang van niet tijdelijke aard 

opweegt tegen duurzaam behoud van de Waardevolle Boom.  

2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning voor het vellen van een boom als bedoeld in 

artikel 4:11b, derde lid, worden geweigerd, indien de belangen van verlening niet opwegen 

tegen de belangen van behoud van de boom op basis van één of meer van de volgende 

waarden: 

a.  de natuurwaarde van de boom; 

b.  de landschappelijke waarde van de boom; 

c.  de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon; 

d. de beeldbepalende waarde van de boom; 

e. de cultuurhistorische waarde van de boom; 

f. de waarde voor de leefbaarheid van de boom.  

 

Artikel 4:12 Aanvraag 

Nieuwe tekst: 

1. De ontheffing of vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd, door of 

namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene 

die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de boom te beschikken. 

2. Het bevoegd gezag kan bepalen dat een compensatieplan en een overzicht van de overige 

vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van een 

project worden overgelegd.  
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3. In geval van een bouwwerk of technische ingrepen in het terrein binnen de invloedssfeer 

van de boom kan het bevoegd gezag bepalen dat een Bomeneffect-analyse en een 

taxatierapport met boomwaarde van alle bomen staande binnen de invloedssfeer van de te 

vellen boom wordt overgelegd. 

 

Artikel 4:12a Beperking geldigheidsduur 

Nieuwe tekst: 

1. De ontheffing of vergunning tot vellen vervalt, indien daarvan niet binnen maximaal drie 

jaar na het onherroepelijk worden ervan gebruik is gemaakt. 

2. Indien een ontheffing of vergunning het vellen van meer dan één boom betreft, is de 

omgevingsvergunning voor alle te vellen bomen slechts drie jaar geldig, ook als in fasen 

geveld wordt of één of meerdere bomen al geveld zijn.  

 

Artikel 4:12b Bijzondere voorschriften 

Nieuwe tekst: 

1. Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften, kan behoren het 

voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door bevoegd gezag te 

geven aanwijzingen moet worden herplant.  

2. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn 

na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.  

3. Tot de aan de omgevingsvergunning tot vellen te verbinden voorschriften, kan het 

voorschrift behoren dat pas tot vellen van de beschermde houtopstand op en bij bouw- 

en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden 

overgegaan indien andere ontheffingen, vergunningen, toestemmingen of ruimtelijke 

ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële 

voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.  

4. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste of het derde lid is opgelegd, 

alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 

Artikel 4:12c Herplant-/instandhoudingsplicht 

Nieuwe tekst: 

1. Indien een boom waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder ontheffing of 

vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, 

kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de boom 

bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen 

bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven 

aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. 

2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens 

worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen 

herplant moet worden vervangen.  

3. Indien een boom waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan 

ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond 
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waarop zich de boom bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen 

van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om: 

a. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen 

termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen; 

b. een Bomeneffect-analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag. 

4. Degene aan wie de verplichting als bedoeld in het eerste tot het derde lid is opgelegd, 

alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 

Artikel 4:12d Schadevergoeding 

Nieuwe tekst: 

Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een ontheffing of 

vergunning tot vellen op grond van artikel 17 van de Boswet. 

 

 Artikel 4:12e Afstand tot de erfgrenslijn 

Nieuwe tekst: 

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is voor houtopstanden die eigendom 

van de gemeente Hillegom zijn, vastgesteld voor bomen op 0,5 meter te rekenen vanaf het 

midden van de voet van de boom en voor heggen en heesters nihil. 

 

Toelichting artikel 4:10 t/m artikel 4:12f 

In verband met het nieuwe Groenbeleidsplan 2015-2024 dat op …… is vastgesteld door de 

raad, zijn deze aanpassingen noodzakelijk gebleken. Hierdoor worden de waardevolle bomen 

beter beschermd. 

 

Artikel 4:15, tweede lid 

Oude tekst: 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer  . 

 

Nieuwe tekst: 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Toelichting 

De verwijzing naar de betreffende bepaling is geactualiseerd. 

 

Artikel 4:19, toevoegen derde lid 

Nieuwe tekst: 

3.Het college kan regels stellen met betrekking tot tijdsduur, aantal en soort 

kampeermiddelen. 

 

Toelichting 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20algemene%20regels%20voor%20inrichtingen%20milieubeheer
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20algemene%20regels%20voor%20inrichtingen%20milieubeheer
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20algemene%20regels%20voor%20inrichtingen%20milieubeheer
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Om te voorkomen dat op door het college aangewezen kampeerplaatsen  allerlei soorten 

kampeermiddelen worden geplaatst is het derde lid toegevoegd. 

 

 

 

 

Artikel 5:9, eerste lid 

Oude tekst: 

1.Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op een openbare plaats te parkeren bij een voor 

bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het 

uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd 

of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan. 

 

Nieuwe tekst: 

1.Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op een openbare plaats te parkeren bij een voor 

bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het 

uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd 

of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan. 

 

Toelichting 

Verschrijving gecorrigeerd. 

Artikel 5:24 

Oude tekst: 

1. Het is verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te 

plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, 

constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het 

openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering 

vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water. 

2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een 

permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk 

twee weken tevoren een melding aan het college. 

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder en een 

beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp. 

4. Het college kan aan het beoogde gebruik nadere voorschriften verbinden. 

5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, 

de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de Waterwet 

de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening. 

 

Nieuwe tekst: 
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1.   Het is verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te 

plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, 

constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het 

openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering 

vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water. 

2.   Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een 

permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk 

twee weken tevoren een melding aan het college. 

3.   De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder en een 

beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp. 

4.   Van de melding wordt kennis gegeven op de, in de gemeente, gebruikelijke wijze  van 

bekendmaking. 

5.   Het college kan aan het beoogde gebruik nadere voorschriften verbinden. 

6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, 

de Provinciale vaarwegenverordening, de Waterwet of het bepaalde bij of krachtens de 

Telecommunicatiewet. 

 

Toelichting 

In reactie op nieuwe jurisprudentie rond de meldingen is hier gekozen voor een beperkte 

aanpassing van dit artikel. Er is een nieuw vierde lid opgenomen, dat regelt dat van een 

melding openbaar kennis wordt gegeven, zodat belanghebbenden desgewenst bezwaar 

kunnen aantekenen. Het oude vijfde lid is voorts geactualiseerd, voorzien van een nadere 

redactionele verbetering en vernummerd tot zesde lid. 

Artikel 5:26, derde lid 

Oude tekst: 

3.Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening of de 

Provinciale Landschapsverordening. 

 

Nieuwe tekst: 

3.Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening. 

 

Toelichting 

Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 

 

Artikel 5:34, zesde lid 

Nieuwe tekst: 

6. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.2.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Toelichting 
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Hier was per abuis geen bepaling opgenomen over de lex silentio positivo. Dat is nu alsnog 

gedaan. Een vergunning van rechtswege lijkt hier gezien het milieu- en veiligheidsbelang niet 

bijzonder wenselijk.  

 

 

Artikel 6:1 

Nieuwe tekst: 

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van 

artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten 

hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie: Opsomming. 

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van 

artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete 

van de eerste categorie: Opsomming. 

3. in afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische 

delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:11, 

tweede lid en 4:11b derde lid. 

 

Toelichting 

Naar voorbeeld van de model-APV is de opsomming van de verschillende artikelen in deze 

APV overgenomen. 


