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Wijzigingen APV 2010

Oud
Artikel 1:1

Nieuw
a.

openbare plaats: een voor het publiek

Begripsbepalingen

toegankelijke plaats, waaronder begrepen de
b.

Wijziging
omschrijving

1.

indiening aanvraag

2.

de Wet openbare manifestaties , daaronder

weg als bedoeld onder b.

wordt verstaan:

d. bebouwde kom: de bebouwde kom of

een plaats die krachtens bestemming of

kommen waarvan gedeputeerde staten van

vast gebruik openstaat voor het publiek.

Zuid-Holland dan wel de gemeenteraad de

Artikel 1:3 Te late

a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van

b. bebouwde kom: de bebouwde kom of

grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig

kommen weergegeven op de kaart in

artikel 27, tweede lid van de Wegenwet. Dit

bijlage 1 bij deze verordening;

gebied is aangegeven als een omlijnd gebied

alternatief: bebouwde kom: het gebied

op een bij deze verordening behorende

binnen de grenzen die zijn vastgesteld op

kaart.

grond van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994;

Indien een aanvraag voor een vergunning

Wijziging termijnen

1.

Indien een aanvraag voor een vergunning of

of ontheffing wordt ingediend minder dan

+ nieuw lid 2, oud

ontheffing wordt ingediend minder dan zes

vier weken vóór het tijdstip waarop de

lid 2 wordt nieuw lid

weken vóór het tijdstip waarop de

aanvrager de vergunning of ontheffing
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aanvrager de vergunning of ontheffing

nodig heeft, kan het bestuursorgaan

nodig heeft, kan het bestuursorgaan

besluiten de aanvraag niet te behandelen.

besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Voor bepaalde, door het bestuursorgaan

2.

Indien een aanvraag voor een evenement

aan te wijzen vergunningen of ontheffingen

wordt ingediend minder dan dertien (13)

kan de in het eerste lid genoemde termijn

weken vóór het tijdstip waarop de

worden verlengd tot ten hoogste acht

aanvrager de vergunning nodig heeft, kan

weken.

het bestuursorgaan besluiten de aanvraag
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niet te behandelen.
3. Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan
te wijzen vergunningen of ontheffingen kan
de in het eerste lid genoemde termijn
worden verlengd tot ten hoogste tien weken.
Artikel 1:5 Persoonlijk

De vergunning of ontheffing is

Wijziging

De vergunning of ontheffing is

karakter van vergunning

persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze

omschrijving

persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze

of ontheffing

verordening anders is bepaald. Of de aard van de

verordening anders is bepaald. Laatste deel van

vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

de zin geschrapt.

Artikel 1:9 Paragraaf

Nieuw toegevoegd

4.1.3.3. van de

artikel

Algemene wet



Artikel 2:9 – Ontheffing van het verbod
optreden als straatartiest



bestuursrecht (positieve

Artikel 5:23 – Vergunning organisatie
snuffelmarkt

fictieve beschikking bij
niet tijdig beslissen) is
van toepassing voor de
volgende artikelen in
deze verordening
Artikel 1:10 Paragraaf

Nieuw toegevoegd



Artikel 2:25 – Vergunning evenementen

4.1.3.3. van de

artikel



Artikel 2:28 – Exploitatievergunning

Algemene wet
bestuursrecht (positieve

horeca


fictieve beschikking bij

Artikel 2:39 – Exploitatievergunning
speelgelegenheid

niet tijd beslissen) is niet



Artikel 3:4 – Vergunning seksinrichting

van toepassing op de



Artikel 4:18 – Ontheffing van het verbod

volgende artikelen in

tot recreatief nachtverblijf buiten

deze verordening

kampeerterreinen.
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Artikel 2:1

1. Het is verboden op een openbare plaats deel

Wijziging lid 1 +

1. Het is verboden op een openbare plaats

Samenscholing en

te nemen aan eens samenscholing, onnodig

toevoeging lid 5 en 6

ongeregeldheden

op te dringen of door uitdagend gedrag

of al dan niet tezamen met anderen deel te

aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

nemen aan een samenscholing, onnodig op

zich tezamen met anderen te begeven naar

te dringen, anderen lastig te vallen, te
vechten of door uitdagend gedrag
aanleiding te geven tot wanordelijkheden.
5. Het is verboden messen, knuppels,
slagwapens of andere voorwerpen die als
wapens kunnen worden gebruikt, op een
zodanige wijze mee te voeren dat de
openbare orde in gevaar komt of kan
komen.
6. Het in het 5e lid gestelde verbod geldt niet
voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door wapens
behorende tot de categorieën I, II, III en IV
Wet wapens en munitie.

Artikel 2:9 Straatartiest

Toevoeging lid 4

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van

e.d.

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

Artikel 2:10 het plaatsen
van voorwerpen op of

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

Wijziging
omschrijving

1.

Het is verboden een openbare plaats te
gebruiken anders dan overeenkomstig de
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aan openbare plaatsen in

publieke functie daarvan, als:

Vernummering +

publieke functie daarvan, indien degene die

strijd met de publieke

a. Het beoogde gebruik schade toebrengt

toevoeging lid 7 en 8

voornemens is dit te doen niet minimaal

functie ervan

aan de openbare plaats, gevaar oplevert

vier weken van te voren melding heeft

voor de bruikbaarheid van de openbare

gedaan aan het college.

plaats of voor het doelmatig en veilig

2.

Het college verbiedt het beoogde gebruik

gebruik daarvan, dan wel een

als:

belemmering kan vormen voor het

a.

het beoogde gebruik schade toebrengt

doelmatig beheer en onderhoud van de

aan de openbare plaats, gevaar oplevert

openbare plaats;

voor de bruikbaarheid van de openbare

b. Het beoogde gebruik hetzij op zichzelf,

plaats of voor het doelmatig en veilig

hetzij in verband met de omgeving niet

gebruik daarvan, dan wel een

voldoet aan redelijke eisen van welstand;

belemmering kan vormen voor het

c. In het belang van de voorkoming of

doelmatig beheer en onderhoud van de

beperking van overlast voor gebruikers

openbare plaats;

van de in de nabijheid gelegen

b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf,

onroerende zaak.

hetzij in verband met de omgeving niet

2. Het bevoegd gezag kan in het belang van de

voldoet aan redelijke eisen van

openbare orde of de woon- en leefomgeving

welstand;

nadere regels stellen ten aanzien van

c.

terrassen en uitstallingen.

beperking van overlast voor gebruikers

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing

van de in de nabijheid gelegen

verlenen van het in het eerste lid gestelde
verbod.

in het belang van de voorkoming of

onroerende zaak.
3.

4. Het bevoegd gezag kan een

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

omgevingsvergunning verlenen voor het in

leefomgeving nadere regels stellen ten

het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover

aanzien van het plaatsen van voorwerpen

dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel
2:2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

op de openbare weg.
4.

Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing
verlenen van het in het eerste lid
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5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a. Evenementen als bedoeld in artikel 2:24

gestelde verbod.
5.

b. Standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17

Het bevoegd gezag kan een
omgevingsvergunning verlenen voor het in

6.Het verbod in het eerste lid geldt

het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover

niet voor zover in het daarin

dit een activiteit betreft als bedoeld in

geregelde onderwerp wordt voorzien

artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k.

door de Woningwet, de Wet beheer

van de Wet algemene bepalingen

rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van
de Wegenverkeerswet of het

omgevingsrecht.
6.

provinciaal wegenreglement.

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.
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Artikel 2:11

Toevoeging lid 5

5. Op de vergunning bedoeld in het eerste

Omgevingsvergunning

lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene

voor aanleggen,

wet bestuursrecht (positieve fictieve

beschadigen en

beschikking bij niet tijdig beslissen) van

veranderen van een weg
Artikel 2:24

toepassing
2.

Begripsbepaling

Onder evenement wordt mede verstaan:

Wijziging lid 2,

a. een herdenkingsplechtigheid;

onder e

b. een braderie;

Vervallen lid 3

2. e. een straatfeest of buurtbarbecue op
één dag (klein evenement).

c. een optocht, niet zijnde een betoging als
bedoeld in artikel 2:3 van deze
verordening, op een openbare plaats;
d. een feest, muziekvoorstelling of
wedstrijd op of aan een openbare plaats;
e. een klein evenement
Artikel 2:25 Evenement

2.

b. het evenement tussen 07.00 uur en

Wijziging tijdstippen

23.00 uur plaatsvindt;

in lid 2 b en c +

23.00 uur plaatsvindt;

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht

toegevoegd lid 6

c.

voor 07.00 uur of na 23.00 uur;

2. b.

het evenement tussen 09.00 uur en
geen muziek ten gehore wordt
gebracht voor 09.00 uur of na 23.00
uur;

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.
Artikel 2:28

5. De burgemeester verleent op verzoek of

Wijziging oud lid 5

5. Geen vergunning is vereist voor een
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Exploitatievergunning

ambtshalve vrijstelling van het verbod

wordt nieuw lid 8,

openbare inrichting die zich bevindt in

openbare inrichting

genoemd in het eerste lid aan openbare

Oud lid 6 wordt

a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van

inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld

nieuw lid 5

de Winkeltijdenwet voor zover de

in artikel 1 van de Drank- en Horecawet,

Oud lid 7 wordt

activiteiten van de openbare inrichting

indien:

nieuw lid 6

een nevenactiviteit vormen van de

a.

zich in de zes maanden voorafgaand aan

Oud lid 8 wordt

winkelactiviteit;

de inwerkingtreding van deze bepaling

nieuw lid 7

geen incidenten gepaard gaande met

Toegevoegd lid 9 en

activiteiten van de openbare inrichting

geweld, overlast op straat of
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een nevenactiviteit vormen van de

b. een sportfaciliteit voor zover de

drugsgebruik en –handel hebben

b.

sportactiviteit;

voorgedaan in of bij de inrichting, dan

c. een zorginstelling;

wel

d. een museum;

de inrichting zich nieuw in de gemeente

e. een clubhuis;

vestigt en er zich geen

f.

weigeringsgronden voordoen als bedoeld

g. een ziekenhuis;

in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde

h. een school;

lid.

i. een bedrijfskantine of -restaurant.

6. Geen vergunning is vereist voor een openbare
inrichting die zich bevindt in
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de

een stationsrestauratie;

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 2:10
beslist de burgemeester in geval van een
vergunningaanvraag die ook betrekking

Winkeltijdenwet voor zover de

heeft op een of meer bij de openbare

activiteiten van de openbare inrichting

inrichting behorende terrassen voor zover

een nevenactiviteit vormen van de

deze zich op een openbare plaats bevinden

winkelactiviteit;

over de ingebruikneming van die openbare

b. een sportfaciliteit voor zover de
activiteiten van de openbare inrichting

plaats ten behoeve van het terras.
7. Onverminderd het gestelde in het derde en

een nevenactiviteit vormen van de

vierde lid kan de burgemeester de in het

sportactiviteit;

zevende lid bedoelde ingebruikneming van

c. een zorginstelling;

die openbare plaats ten behoeve van een of
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d. een museum;

meer bij een openbare inrichting behorende

e. een clubhuis;

terrassen weigeren:

f.

a.

een stationsrestauratie;

indien het beoogde gebruik van het

g. een ziekenhuis;

terras schade toebrengt aan de

h. een school;

openbare plaats dan wel gevaar

i.

oplevert voor de bruikbaarheid van de

een bedrijfskantine .

7. In afwijking van het bepaalde in artikel 2:10

openbare plaats of voor het doelmatig

beslist de burgemeester in geval van een
vergunningaanvraag die ook betrekking heeft

en veilig gebruik daarvan;
b.

indien het gebruik van het terras een

op een of meer bij de openbare inrichting

belemmering vormt voor het doelmatig

behorende terrassen voor zover deze zich op

beheer en onderhoud van de openbare

een openbare plaats bevinden over de

plaats.

ingebruikneming van die openbare plaats ten
behoeve van het terras.
8. Onverminderd het gestelde in het derde en

8. De burgemeester verleent op verzoek of
ambtshalve vrijstelling van het verbod
genoemd in het eerste lid aan openbare

vierde lid kan de burgemeester de in het

inrichtingen die horecabedrijf zijn als

zevende lid bedoelde ingebruikneming van

bedoeld in artikel 1 van de Drank- en

die openbare plaats ten behoeve van een of

Horecawet, indien:

meer bij een openbare inrichting behorende

a. zich in de zes maanden voorafgaand

terrassen weigeren:

aan de inwerkingtreding van deze

a. indien het beoogde gebruik van het

bepaling geen incidenten gepaard

terras schade toebrengt aan de openbare

gaande met geweld, overlast op straat

plaats dan wel gevaar oplevert voor de

of drugsgebruik en –handel hebben

bruikbaarheid van de openbare plaats of

voorgedaan in of bij de inrichting, dan

voor het doelmatig en veilig gebruik

wel

daarvan;
b. indien het gebruik van het terras een

b.

de inrichting zich nieuw in de
gemeente vestigt en er zich geen

belemmering vormt voor het doelmatig

weigeringsgronden voordoen als

beheer en onderhoud van de openbare

bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede
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plaats.

of derde lid.
9.

De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer
zich een incident heeft voorgedaan als
bedoeld in het achtste lid onder a.

10. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet
van toepassing op de vergunning bedoeld
in het eerste lid en op de vrijstelling
bedoeld in het achtste lid.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

Toegevoegd lid 5 en
lid 7

5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in
artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden
dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.
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.

Artikel 2:31 Verboden

Het is bezoekers verboden zich in een openbare

Gewijzigd artikel

Het is verboden in een openbare inrichting:

gedragingen

inrichting te bevinden gedurende de tijd dat het

a.

De orde te verstoren;

bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op

b.

Zich te bevinden na sluitingstijd of

grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten

gedurende de tijd dat de inrichting

dient te zijn.

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

Op het terras spijzen en dranken te
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verstrekken aan personen die geen
gebruik maken van de zitplaatsen die
aanwezig zijn op het terras;
Artikel 2:32 Handel in
openbare inrichtingen

1. In dit artikel wordt onder handelaar
verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel

Wijziging titel artikel

Handel binnen openbare inrichtingen

en aanpassing tekst

1. In dit artikel wordt onder handelaar

1 van de algemene maatregel van bestuur

verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel

op grond van artikel 437, eerste lid, van het

1 van de algemene maatregel van bestuur

Wetboek van Strafrecht.

op grond van artikel 437, eerste lid, van het

2. De exploitant van een openbare inrichting

Wetboek van Strafrecht.

laat niet toe dat een handelaar of een voor

2. De exploitant van een openbare inrichting

hem handelend persoon in dat bedrijf enig

staat niet toe dat een handelaar of een voor

voorwerp verwerft, verkoopt of op enig

hem handelend persoon in die inrichting

andere wijze overdraagt.

enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig
andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33

Dit artikel is

Ordeverstoring

vervallen, het
onderwerp is
opgenomen in
artikel 2:31

Artikel 2:33 Het college

Indien een openbare inrichting geen inrichting is

Wijziging titel artikel

Het college als bevoegd bestuursorgaan

als bevoegd

in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt het

2:33 + wijziging

Indien een openbare inrichting geen voor het

bestuursorgaan

college op als bevoegd bestuursorgaan voor de

tekst

publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf

toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:33

is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt
het college bij de toepassing van artikel 2:28
tot en met 2:30 op als bevoegd
bestuursorgaan.
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Artikel 2:34 het college

Zonder titel

(Gereserveerd)

Wijziging lid 2,

2. Het is verboden zonder vergunning van de

als bevoegd
bestuursorgaan
Artikel 2:39

2. Het is verboden zonder vergunning van de

Speelgelegenheden

burgemeester een speelgelegenheid te

onder a +

burgemeester een speelgelegenheid te

exploiteren of te doen exploiteren. Het

toegevoegd lid 4

exploiteren of te doen exploiteren. Het

verbod is niet van toepassing op:

verbod is niet van toepassing op:

a. speelautomatenhallen waarvoor

a.

speelautomatenhallen waarvoor op

op grond van artikel 30c, eerste

grond van artikel 30c, eerste lid, onder

lid, onder c, van de Wet op de

b, van de Wet op de Kansspelen

Kansspelen vergunning is

vergunning is verleend;

verleend;

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 2:44 Vervoer
inbrekerswerktuigen

1.

Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00

Wijziging gehele

uur op een openbare plaats te vervoeren of

artikel

1.

inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich

bij zich te hebben lopers, valse sleutels,
touwladders, lantaarns of enig ander

Het is verboden op een openbare plaats
te hebben.

2.

Dit verbod is niet van toepassing indien de

gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe

bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of

kan dienen zich onrechtmatig de toegang

niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de

tot een gebouw of erf te verschaffen,

toegang tot een gebouw of erf te

onrechtmatig sluitingen te openen of te

verschaffen, onrechtmatig sluitingen te

verbreken, diefstal door middel van braak te

openen of te verbreken, diefstal door

vergemakkelijken of het maken van sporen

middel van braak te vergemakkelijken of

te voorkomen.

het maken van sporen te voorkomen.

2. Het verbod is niet van toepassing indien de
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genoemde gereedschappen, voorwerpen of
middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor
de in het eerste lid bedoelde handelingen.
Artikel 2:47 Hinderlijk

1.

gedrag op of aan een

Het is verboden:

Wijziging titel artikel

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

a.

Op een openbare plaatste klimmen of

+ kleine tekstuele

1. Het is verboden op een openbare plaats:

zich te bevinden op een beeld,

wijzigingen

openbare plaats

b.

a.

te klimmen of zich te bevinden op een

monument, overkapping, constructie,

beeld, monument, overkapping,

openbare toiletgelegenheid, voertuig,

constructie, openbare

hek, heining of andere afsluiting,

toiletgelegenheid, voertuig, hek,

verkeersmeubilair of daarvoor niet

heining of andere afsluiting,

bestemd straatmeubilair;

verkeersmeubilair of daarvoor niet

zich op te houden op een wijze die aan

bestemd straatmeubilair;

andere gebruikers of aan bewoners van

b.

zich op te houden op een wijze die aan

nabij die openbare plaats gelegen

andere gebruikers of aan bewoners van

woningen onnodig overlast of hinder

nabij die openbare plaats gelegen

berokkent.

woningen onnodig overlast of hinder

2. Het verbod is niet van toepassing op

berokkent.
2. Het verbod is niet van toepassing op

situaties waarin wordt voorzien door artikel
424, 426bis of 431 van het Wetboek van

situaties waarin wordt voorzien door artikel

Strafrecht of artikel 5 van de

424, 426bis of 431 van het Wetboek van

Wegenverkeerswet 1994.

Strafrecht of artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden
drankgebruik

1.

Het is verboden op een openbare plaats, die

Wijziging lid 1

1.

Het is verboden op een openbare plaats, die

deel uitmaakt van een door het college

deel uitmaakt van een door het college

aangewezen gebied, alcoholhoudende drank

aangewezen gebied, alcoholhoudende

te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes

drank te vervoeren of te nuttigen of

en dergelijke met alcoholhoudende drank bij

aangebroken of gesloten flessen, blikjes en

zich te hebben.

dergelijke met alcoholhoudende drank bij
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zich te hebben, wanneer daarmee wordt
beoogd op de openbare plaats
alcoholhoudende drank te nuttigen.
Artikel 2:58

1.

De eigenaar of houder van een hond is

Wijziging gehele

1.

Verontreiniging door

verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich

artikel

honden

niet van uitwerpselen ontdoet:

te zorgen dat de uitwerpselen van die hond

a.

onmiddellijk worden verwijderd.

openbare plaats begeeft is verplicht ervoor

op een gedeelte van een openbare
plaats dat bestemd is of mede bestemd

2.

voor het verkeer van voetgangers;

a.

Die zich vanwege zijn handicap door

kennelijk als zodanig ingerichte

een geleidehond of sociale hulphond

kinderspeelplaats, zandbak of

laat begeleiden; of

speelweide;

b.

c. Op een andere door het college

Die deze hond aantoonbaar
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond

aangewezen plaats.

3.

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

b. Op een voor het publiek toegankelijke en

2.

Degene die zich met een hond op een

of sociale hulphond

Het college kan plaatsen aanwijzen waar het

3

Het bepaalde in het eerste lid is niet van

verbod genoemd onder het eerste lid onder a

toepassing op door het college

niet geldt.

aangewezen plaatsen.

De strafbaarheid wegens overtreding van het

4.

De eigenaar of houder van een hond is

in het eerste lid gestelde verbod wordt

verplicht om, wanneer hij zich met de hond

opgeheven indien de eigenaar of houder van

op een openbare plaats bevindt, een

de hond er zorg voor draagt dat de

doeltreffend middel bij zich te hebben dat

uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

geschikt is voor verwijdering van
uitwerpselen.

Artikel 2:60 Houden van

2.

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de

Het is verboden op een krachtens het eerste

Verwijderd oud lid 2

hinderlijke of schadelijke

lid aangewezen plaats daarbij aangeduide

Oud lid 3 wordt

Algemene wet bestuursrecht (positieve

dieren

dieren aanwezig te hebben, dan wel

nieuw lid 2

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
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aanwezig te hebben anders dan met

Toegevoegd nieuw

inachtneming van de door het college

lid 3

niet van toepassing.

gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben
in een groter aantal dan door het college
aangegeven.
Artikel 2:64 Bijen

Toegevoegd lid 6

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.

Artikel 2:72 Ter

Benoemen lid 1

beschikking stellen van

Toegevoegd lid 2

2. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve

consumentenvuurwerk

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)

tijdens de verkoopdagen

niet van toepassing.

Artikel 3:4

Toegevoegd lid 3

Seksinrichtingen

3.

Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 4:2 Aanwijzing

Deelnota ‘APV en geluid’ wordt opgenomen in

collectieve festiviteiten

de toelichting

Artikel 4:3 kennisgeving

Deelnota ‘APV en geluid’ wordt opgenomen in

incidentele festiviteiten

de toelichting

Artikel 4:5 Onversterkte

Dit artikel is

Deelnota ‘APV en geluid’ wordt opgenomen in

muziek

opgenomen in de

de toelichting

deelnota Geluid en
behoort bij de
Omgevingsdienst

15
Artikel 4:6 Overige

Nieuw toegevoegd

geluidhinder

lid 3
Oud lid 3 wordt lid 4
Toegevoegd lid 5

3. het college kan nadere regels stellen ten
aanzien van bouwwerkzaamheden.
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 4:6A Mosquito

Nieuw artikel

1. In dit artikel wordt onder een mosquito
verstaan: een apparaat dat een slechts voor
jongere hoorbare, hinderlijke hoge pieptoon
produceert, met als doel groepen jongeren
weg te houden van plaatsen waar zij
overlast veroorzaken.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:6
kan de burgemeester in het belang van de
openbare orde besluiten op een openbare
plaats een mosquito aan te brengen bij
gebleken ernstige overlast door jongeren op
die plaats.
3. De aanwezigheid van een mosquito wordt
duidelijk kenbaar gemaakt op de plaats
waar deze is aangebracht.
4. Een mosquito is alleen in werking op die
tijdstippen dat overlast redelijkerwijs valt te
verwachten.

Artikel 4:10
Begripsbepalingen

1.

In deze afdeling wordt verstaan onder:

Wijziging

a.

Verwijdering lid 1, c,

houtopstand: hakhout, een houtwal of

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.

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

c.

d.

d en e

een of meer bomen;

hakhout: een of meer bomen die na te

b.

hakhout: een of meer bomen die na te

zijn geveld opnieuw op de stronk

zijn geveld opnieuw op de stronk

uitlopen

uitlopen

iepziekte: de aantasting van iepen door

2.

In deze afdeling wordt onder vellen mede

de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.)

verstaan: rooien, met inbegrip van

Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C.

verplanten, alsmede het verrichten van

Moreau);

handelingen die de dood of ernstige

iepenspintkever: het insect, in elk

beschadiging of ontsiering van houtopstand

ontwikkelingsstadium, behorende tot de

ten gevolge kunnen hebben.

soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus
multistriatus (Marsh) en Scolytus
pygmaeus ;
e.

perenvuur: een besmettelijke
bacterieziekte die voorkomt onder de
plantenfamilie der rosaceeën.

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.

Artikel 4:11

Toegevoegd lid 4

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van

Omgevingsvergunning

de Algemene wet bestuursrecht (positieve

voor het vellen van

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)

houtopstanden

van toepassing.

Artikel 4:12A Aanvraag

Artikel is vervallen

Valt onder de omgevingsvergunning
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vergunning
Artikel 4:12B Bijzondere

Artikel is vervallen

Valt onder de omgevingsvergunning

Artikel is vervallen

Wordt al geregeld in artikel 4:11

Artikel is vervallen

Artikel is niet meer relevant

Artikel is vervallen

Artikel is niet meer relevant

Toegevoegd lid 5

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van

vergunningsvoorschriften
Artikel 4:12C Herplant/instandhoudingsplicht
Artikel 4:12D Bestrijding
iepziekte
Artikel 4:12E Bestrijding
perenvuur
Artikel 4:18 Recreatief
nachtverblijf buiten

de Algemene wet bestuursrecht (positieve

kampeerterreinen

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 5:3 Te koop

Toegevoegd lid 3

3.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van

aanbieden van

de Algemene wet bestuursrecht (positieve

voertuigen

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 5:8 Parkeren van

Toegevoegd lid 4 en

grote voertuigen

6

4.

Het verbod in het tweede lid is voorts niet
van toepassing op campers,

Het oude lid 4 wordt

kampeerauto’s, caravans en

vernummerd

kampeerwagens, voor zover deze
voertuigen niet langer dan drie
achtereenvolgende dagen op de openbare
plaats worden geplaatst of gehouden.
6.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig
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beslissen) van toepassing.
Artikel 5:11 Aantasting

Toegevoegd lid 4

4.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van

groenvoorzieningen door

de Algemene wet bestuursrecht (positieve

voertuigen

fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:13 Inzameling

Toegevoegd lid 4

4.

van geld of goederen

Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.

Artikel 5:16 Vrijheid van

Toegevoegd lid 4

4.

meningsuiting

Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.

Artikel 5:18

Toegevoegd lid 4

1. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3

Standplaatsvergunning

van de Algemene wet bestuursrecht

en weigeringsgronden

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

Artikel 5:23
Snuffelmarkten e.d.

1.

Het is verboden een snuffelmarkt te

Wijziging tekst +

organiseren:

toegevoegd lid 4

a.

indien de burgemeester het organiseren

Het is verboden zonder een vergunning van
de burgemeester een snuffelmarkt te

vanwege strijd met het
bestemmingsplan;

b.

1.

organiseren.
2.

Het verbod geldt niet voor ruimten die
uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en
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van de snuffelmarkt verboden heeft in

voortdurend in gebruik zijn als winkel in de

het belang van de openbare orde, de

zin van de Winkeltijdenwet.

openbare veiligheid, de volksgezondheid
c.

3.

De burgemeester weigert de vergunning

of het milieu;

wegens strijd met een geldend

indien degene die voornemens is een

bestemmingsplan, beheersverordening,

snuffelmarkt te organiseren daarvan niet

exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

tevoren melding heeft gedaan.
2. De organisator doelt de melding als bedoeld

4.

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

in het eerste lid, onder c, binnen vier weken

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)

voorafgaand aan de snuffelmarkt met

niet van toepassing.

vermelding van:
a. naam en adres van de organisator;
b. adres van het gebouw waar de
snuffelmarkt wordt gehouden;
c. de dagen en tijdstippen waarop de
snuffelmarkt wordt gehouden;
d. de frequentie van het houden van de
snuffelmarkt;
e. het soort van goederen en diensten dat
wordt aangeboden en verhandeld;
f.

het aantal standplaatsen;

g. het te verwachten aantal bezoekers.
3. De snuffelmarkt kan worden gehouden
indien de burgemeester niet binnen twee
weken na ontvangst van de melding heeft
beslist dat het organiseren van de
snuffelmarkt wordt verboden in het belang
van de openbare orde, de openbare
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.
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4. Het verbod geldt niet voor ruimten die
uitsluitend geheel dan wel nagenoeg geheel
en voortdurend in gebruik zijn als winkel in
de zin van de Winkeltijdenwet.
Artikel 5:24 Voorwerpen

1. Het is verboden een voorwerp, niet zijnde

Wijziging lid 1, 2 en

1.

3

Het is in verband met de veiligheid op het

op, in of boven openbaar

een vaartuig, op, in of boven openbaar water

openbaar water verboden een voorwerp,

water

te plaatsen, aan te brengen of te hebben,

niet zijnde een vaartuig, op, in of boven

indien degene die voornemens is dit te doen

openbaar water te plaatsen, aan te brengen

daarvan niet minimaal vier weken van

of te hebben, indien dit door zijn omvang

tevoren melding heeft gedaan aan het

of vormgeving, constructie of plaats van

college.

bevestiging gevaar oplevert voor de

2. Het college verbiedt het beoogde gebruik

bruikbaarheid van het openbaar water of

als:
a.

voor het doelmatig en veilig gebruik
Het voorwerp door zijn omvang of

daarvan dan wel een belemmering vormt

vormgeving, constructie of plaats van

voor het doelmatig beheer en onderhoud

bevestiging gevaar oplevert voor de

van het openbaar water.

bruikbaarheid van het openbaar water of

b.

2.

voor het doelmatig en veilig gebruik

meerpaal of een ander voorwerp met een

daarvan; dan wel

permanent karakter op, in of boven

Het voorwerp een belemmering vormt

openbaar water te plaatsen, doet daarvan

voor het doelmatig beheer en onderhoud

uiterlijk twee weken tevoren een melding

van het openbaar water.

aan het college.

3. Het beoogde gebruik kan plaatsvinden indien

Artikel 5:32
Crossterreinen

Degene die voornemens is een steiger, een

3.

De melding bevat in ieder geval naam,

het college niet binnen twee weken na

adres en contactgegevens van de melder en

ontvangst van de melding heeft beslist dat

een beschrijving van de aard en omvang

het gebruik wordt verboden.

van het voorwerp.

3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt
onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de

Verwijderd lid 3 en
4, toegevoegd nieuw

3.

Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
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Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
4.

lid 3

voorzien door de Wet milieubeheer of het

Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor

Besluit geluidsproductie sportmotoren.

zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet milieubeheer of
het Besluit geluidsproductie sportmotoren.
Artikel 5:33 Beperking

Enige kleine

verkeer in

tekstuele

de Algemene wet bestuursrecht (positieve

natuurgebieden

aanpassingen +

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)

toegevoegd lid 6

niet van toepassing.

Artikel 5:35D Grafdelving

1.

Het is een ieder verboden op een

Wijziging tekst

1.Het is een ieder verboden op een

begraafplaats graven te delven of aan te

begraafplaats graven te delven of aan te

vullen met uitzondering van de door het

vullen met uitzondering van de door het

bevoegde orgaan aangestelde doodgraver

bevoegde orgaan aangewezen grafdelvers.

en zijn helpers.
2.

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van

2.

De beheerder van een bijzondere

De beheerder – dan wel de namens deze

begraafplaarts is verplicht zich het verlof

optredende doodgraver – van een

tot begraven te laten tonen voordat tot het

bijzondere begraafplaats is verplicht zich

begraven van een overledene wordt

het verlof tot begraven te laten tonen

overgegaan

voordat tot het begraven van een
overledene wordt overgegaan.
Artikel 5:36 Verboden

Toegevoegd lid 4

plaatsen

4.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.

Artikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens de artikelen
van deze verordening bepaalde, behoudens het

Wijziging tekst

Overtreding van het bij of krachtens de
volgende artikelen bepaalde en de op grond van
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bepaalde in artikel 2:11 en artikel 4:11, en de op

artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en

grond van artikel 1:4 daarbij gegeven

beperkingen wordt gestraft met hechtenis van

voorschriften en beperkingen wordt gestraft met

ten hoogste drie maanden of geldboete van de

hechtenis van ten hoogste drie maanden of

tweede categorie en kan bovendien worden

geldboete van de tweede categorie en kan

gestraft met openbaarmaking van de

bovendien worden gestraft met openbaarmaking

rechterlijke uitspraak.

van de rechterlijke uitspraak.
Artikel 6:2
Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het

Wijziging tekst lid 1

1.

Met het toezicht op de naleving van het

bepaalde bij of krachtens deze

bepaalde bij of krachtens deze verordening

verordening zijn belast: de medewerkers

zijn belast: de Buitengewone

van de afdeling Gemeentewinkel belast

Opsporingsambtenaren, politie, de

met bouw- en woningtoezicht en

medewerkers belast met Bouw- en

milieuzaken, de Buitengewone

Woningtoezicht, de havenmeester en de

Opsporingsambtenaren en de

marktmeester en de medewerkers belast

medewerkers van de afdeling Openbare

met Openbare Werken.

Werken.

