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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 18 december 2017 heeft uw raad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Albrandswaard
2017 vastgesteld. De APV is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Elke zomer komt de
VNG met een wijzigingsvoorstel van dat model. De meeste wijzigingen zijn tekstueel of wetstechnisch
van aard (en zijn niet verwerkt in bijgevoegde was-wordt-lijst). Gezien de vele voorstellen van de VNG
in de ledenbrieven van 7 augustus 2018, 14 augustus 2019 en 14 juli 2020 wordt voorgesteld om de
huidige APV in zijn geheel in te trekken en te vervangen door de APV 2020. Daarnaast is er een
consultatieronde geweest met politie en interne afdelingen (Vergunningen, OOV, Verkeer), waaruit
ook wensen/voorstellen zijn gekomen met betrekking tot wijziging van de APV.
Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is het actualiseren van de APV.
Argumenten
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.Geen exploitatievergunning meer nodig bij logies en sportkantines
Op basis van de huidige artikelen 2:27 en 2:28 is een exploitatievergunning van de burgemeester
vereist voor openbare inrichtingen (café, restaurant, enz.). De verplichting geldt ook voor inrichtingen
die logies verstrekken (hotel, bed en breakfast) en voor sportkantines. Het doel van de
exploitatievergunning is het voorkomen van overlast en het beschermen van de woon- en
leefomgeving van het horecabedrijf. In de praktijk veroorzaken hotels, B&B’s en sportkantines zelden
of nooit overlast. Het voorstel is dan ook om (in aansluiting op de overige gemeenten in de regio) de
vergunningplicht voor dit soort inrichtingen te schrappen. Dit zal leiden tot minder administratieve
lasten en kosten voor de betreffende bedrijven en de gemeente. Voor zover er alcohol wordt
geschonken, moeten deze inrichtingen nog wel een Drank- en Horecavergunning hebben. Daarnaast
bevat de APV nog diverse regels waaraan deze vergunningvrije inrichtingen moeten voldoen
(sluitingstijden, schenktijden, enz), waardoor toezicht op deze inrichtingen mogelijk blijft.
2.Beperking geldigheidsduur van exploitatievergunningen
Voor de horecabedrijven die nog wel een exploitatievergunning moeten aanvragen wordt voorgesteld
om, in navolging van andere gemeenten in de regio, de geldigheidsduur van exploitatievergunningen
(die nu voor onbepaalde tijd worden verleend) te beperken tot 5 jaar (zie artikel 2:28g). Op deze
manier wordt de inrichting en zijn exploitanten periodiek onder de loep genomen (bijv. via een BIBOBtoets) en heeft de burgemeester meer grip op de exploitatie.
3.Gevaarlijke honden, blaffende honden en loslopende honden buiten de bebouwde kom
De huidige APV kent al een artikel op grond waarvan een aanlijngebod en/of muilkorfgebod kan
worden opgelegd als het gaat om gevaarlijke honden op de openbare weg of het terrein van een
ander (artikel 2:59). Het nieuwe artikel 2:59a biedt de mogelijkheid om die maatregelen ook op te
leggen als het gaat om gevaarlijke honden op eigen terrein. Doel van deze bepaling is om het aantal
bijtincidenten terug te dringen.
Daarnaast wordt voorgesteld om aan artikel 2:59 een vijfde lid toe te voegen op grond waarvan kan
worden opgetreden tegen hinder als gevolg van blaffende honden.
Buiten de bebouwde kom hoeft een hond op grond van de APV niet te worden aangelijnd. Voorgesteld
wordt om aan artikel 2.57, eerste lid de mogelijkheid toe te voegen voor het college om gebieden
buiten de bebouwde kom aan te wijzen waar het wél verboden is een hond los te laten lopen. Een
dergelijke aanwijzingsmogelijkheid kan worden ingezet ter bescherming van kwetsbare flora en fauna
in het buitengebied.
4.Tegen gaan parkeren in de berm
Als gevolg van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwaren van 23 mei 2016 zien de verbodsborden
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E1, E2 en E3 van het RVV 1990 (parkeerverbod, verbod stil te staan, verbod fietsen en bromfietsen te
plaatsen) alleen op de rijbaan en niet op de berm. Als een gemeente dus ook een parkeerverbod en/of
stopverbod voor de bermen wil laten gelden, dan is een aanvullende grondslag in een verordening
nodig. Het nieuwe artikel 5.10 voorziet hierin.
5.Venten
In de huidige APV is niets (meer) geregeld ten aanzien van venten (de artikelen 5:14 tot en met 5:16
zijn gereserveerd). Dit betekent dat venters overal en altijd zonder vergunning mogen venten in de
gemeente. Het verdient aanbeveling om toch (weer) een artikel in de APV op te nemen ten aanzien
van venten, zodat bijvoorbeeld kan worden opgetreden tegen de verkoop van lachgas op de openbare
weg of ten behoeve van het beschermen van inwoners (bijv. kwetsbare ouderen).
In navolging van de gemeente Rotterdam is wat betreft venten niet gekozen voor een
vergunningplicht, maar voor de volgende systematiek (zie artikel 5:14 t/m 5:16):
 Het venten is vergunningvrij, maar in artikel 5:15 is bepaald dat het verboden is te venten op
zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur.
 Van dit verbod kan ontheffing worden verleend (bijvoorbeeld: de ijscowagen op zondag).
 Ook is de mogelijkheid opgenomen voor het college om wegen, dagen of uren aan te wijzen
waarin/waarop het ventverbod ook geldt.
6.Verbod op confetti
Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren gekozen voor het opnemen van een verbod
in de APV voor het oplaten van ballonnen. De VNG heeft deze bepaling niet opgenomen in de
modelverordening, aangezien ballonnen legaal verkrijgbaar zijn, er geen direct gevaar bestaat voor de
volksgezondheid of de veiligheid en het verbod moeilijk handhaafbaar is. De VNG pleit ervoor het
oplaten van ballonnen te verbieden door het verbinden van een voorschrift aan de
evenementenvergunning. In het vastgestelde evenementenbeleid 2020 is een dergelijke bepaling
opgenomen. In de nieuwe APV is dan ook geen verbod opgenomen met betrekking tot het oplaten
van ballonnen. Wel wordt voorgesteld om, in aansluiting op het door uw raad begin 2020 reeds
vastgestelde evenementenbeleid, een verbod op te nemen met betrekking tot het verspreiden van
(plastic en metalen) confetti. Het nieuwe artikel 4:9a voorziet hierin.
7.Lachgas
De verkoop en het gebruik van lachgas in Nederland neemt toe, soms met overlast tot gevolg. De
VNG achtte het aanvankelijk niet nodig om hiervoor iets te regelen vanwege het feit dat het hier (net
als bij alcohol) gaat om een legaal verkrijgbaar middel. Volgens de VNG boden de bestaande artikelen
(2:47, 2:49 en 2:50) voldoende mogelijkheden om op te treden tegen hinder. Het kabinet is van plan te
komen tot een verbod op recreatief gebruik van lachgas, maar onduidelijk is of en wanneer dat verbod
van kracht zal worden. In de leden brief van 14 juli 2020 komt de VNG echter alsnog met een modelbepaling om de overlast door lachgasgebruik op te openbare weg tegen te gaan (zie artikel 2:48a).
Deze bepaling is overgenomen.
8.Cameratoezicht op openbare plaatsen (artikel 2.77)
Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet kan de raad aan de burgemeester bij verordening de
bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van
de handhaving van de openbare orde. De raad kan daarbij bepalen tot welke openbare plaatsen de
bevoegdheid zich uitstrekt en voor welke duur de inzet van camera’s ten hoogste mag geschieden.
Niet alleen toezicht met vaste camera’s is mogelijk, maar ook met mobiele camera’s. Gemeentelijk
cameratoezicht op grond van artikel 151c van de Gemeentewet mag uitsluitend plaatsvinden voor het
handhaven van de openbare orde. Dit begrip omvat ook de algemene bestuurlijke voorkoming van
strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Dit hoofddoel
laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag dienen. Zo biedt artikel 151c,
zevende lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden te gebruiken voor de
opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast mogen camera’s worden gebruikt om de
politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever in te zetten. De preventieve werking van
cameratoezicht vergroot bovendien hun veiligheid.
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In artikel 151c, vierde lid, van de Gemeentewet is vastgelegd dat het gebruik van camera’s kenbaar
moet zijn. Burgers moeten in elk geval in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat zij op
beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat valt binnen het bereik van de camera’s.
Tot dusverre was artikel 2.77 in de APV van Albrandswaard gereserveerd en bestond er dus geen
mogelijkheid om in het kader van openbare orde camera’s op te hangen. Er hangen weliswaar enkele
camera’s in Albrandswaard, maar die zijn veelal van particulieren die hun eigendommen willen
beschermen. Dergelijke camera’s vallen niet onder de reikwijdte van artikel 151c Gemeentewet. In
aansluiting op andere gemeenten in de regio is, artikel 2.77 op genomen in de nieuwe APV en wordt
hiermee voor de toekomst de mogelijkheid gecreëerd om, indien nodig, dergelijke camera’s te
plaatsen in de gemeente.
9.Nachtregister
Op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht is een ondernemer die een hotel, pension,
bed and breakfast, camping of jachthaven drijft verplicht om een nachtregister bij te houden. Artikel
2.36 van de huidige APV schrijft voor dat een exploitant binnen 3 dagen moet doorgeven aan de
burgemeester wanneer hij een inrichting overneemt, verplaatst of staakt.
In artikel 2:38 van de modelverordening is een verplichting opgenomen voor de gasten om bepaalde
gegevens te verstrekken. Het ligt voor de hand dit artikel toe te voegen aan de nieuwe APV. Op
verzoek van de politie wordt in (in het kader van het tegengaan van ondermijningen c.q het opsporen
van bepaalde personen) daarnaast voorgesteld om de mogelijkheid te creëren om het Digitaal
Nachtregister voor exploitanten verplicht te stellen (zie artikel 2:37) Een goed bijgehouden
nachtregister is ook in het belang van de gemeente, bijvoorbeeld voor de brandweer, mocht er
onverhoopt brand uitbreken in een hotel of pension.
10.Bewaartermijn opgekochte goederen
De artikelen 2:66 tot en met 2:70 van de APV hebben betrekking op handelaren in tweedehands
goederen en de bestrijding van heling. In artikel 2:68, eerste lid onder d wordt bepaald dat een door
opkoop verkregen goed gedurende de eerste 3 dagen in bewaring moet worden gehouden. In de
praktijk wordt deze termijn als te krap ervaren. Voorgesteld wordt deze termijn te verruimen naar 5
dagen.
11.Veiligheidsrisicogebieden en messenverbod
De huidige APV bevat al de mogelijkheid om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen (zie artikel 2:76).
Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te wijzen waarin de
politie personen preventief mag fouilleren en voertuigen mag doorzoeken. Daarnaast wordt
voorgesteld in artikel 2:50a een messenverbod op te nemen. Op basis van deze artikelen kan worden
opgetreden tegen de problemen die zich voordoen met betrekking tot (met name) jongeren die met
messen op zak zich op de openbare weg begeven. Waarschijnlijk komt er ook een landelijk verbod op
het dragen van messen, maar onduidelijk is wanneer dat zal gaan gebeuren.
12.Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
In de ledenbrief van 15 oktober 2020 doet de VNG voorstellen met betrekking tot het opnemen van
bepalingen in de APV die ertoe strekken uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals Outlaw
Motorcycle Gangs in de openbare ruimte te verbieden. Het artikel over ordeverstoring bij
evenementen (artikel 2:26) wordt hiertoe gewijzigd en artikel 2:50b wordt toegevoegd. Dat artikel
bevat een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties.
13.Nadere regels over reclameborden, spandoeken en containers
Op grond van het huidige artikel 2:10, lid 2 (voorwerpen op of aan de weg) kan het college nadere
regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen. Voorgesteld wordt om (in aansluiting op
overige APV’s in de regio) hieraan toe te voegen: reclameborden, spandoeken en containers.
14.Verruiming aantal incidentele festiviteiten
Horecabedrijven moeten voldoen aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De
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APV bevat echter de mogelijkheid om een beperkt aantal keer per jaar een toestemming te verlenen
aan die horecabedrijven om af te wijken van die geluidsnormen. Het gaat hierbij om door het college
aan te wijzen collectieve festiviteiten, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, oudjaarsnacht, enz, (artikel 4.2)
en de zogenaamde incidentele festiviteiten (per inrichting). Artikel 4:3 bepaalt dat een inrichting
maximaal 10 dagen/dagdelen per jaar een incidentele festiviteiten mag houden. Voorgesteld wordt
om, in navolging van de overige gemeenten in de regio, het aantal incidentele festiviteiten te bepalen
op maximaal 12 per jaar.
15.Slapen op de openbare weg
In navolging van andere gemeenten in de regio wordt voorgesteld om een bepaling op te nemen in de
APV op grond waarvan het verboden is te overnachten op de openbare weg. Het nieuwe artikel 2:47a
voorziet hierin. Op deze wijze kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld personen die overnachten in
hun vrachtwagen.
16. Geluid vergunning vrije evenementen
Als een evenementen aan bepaalde criteria voldoet, dan is geen vergunning nodig, maar kan met een
melding worden volstaan (artikel 2:25, lid 3). Het gaat hierbij om zogenaamde 0-activiteiten. Eén van
die criteria dat er weinig geluid wordt veroorzaakt (maximaal 95 dB(A), zie artikel 2:25, lid 3 onder e).
Vanuit DCMR is echter voorgesteld om dit te verlagen naar 80dB(A), aangezien 95dB(A) behoorlijk
hard is. Ook met een maximum geluidsniveau van 80 dB(A) is het nog goed mogelijk een
straatfeest/buurtbarbecue te houden. Wil men meer geluid produceren, dan zal dus een vergunning
moeten worden aangevraagd.
17.Ontheffing sluitingstijd horeca
Op grond van artikel 2:29 moeten horecabedrijven gesloten zijn tussen 01.00 en 07.00 uur (ma t/m
vrij) en 1.30 en 07.00 uur (weekend). Uit lid 4 van dat artikel blijkt dat de burgemeester maximaal 10
keer per jaar per openbare inrichting ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd. In het model van de
VNG is dat aantal niet gelimiteerd: daarin staat namelijk; “De burgemeester kan ontheffing verlenen
van de sluitingstijd”. Voorgesteld wordt het VNG-model op dit punt te volgen. Dit voorstel wordt mede
ingegeven door het feit dat het truckersrestaurant Routier Distripark elke ochtend vanaf 5.30 uur open
is en dat dit op grond van de huidige APV eigenlijk niet mogelijk is.
Daarnaast zijn er nog bepalingen die niet in de model-APV van de VNG zijn opgenomen, maar wel in
de APV’s van omliggende gemeenten en in het kader van het tegengaan van ondermijning van belang
zijn:
18.Vergunning voor bepaalde bedrijven
Op basis van de huidige APV hebben horecabedrijven en seksinrichtingen een exploitatievergunning
nodig van de burgemeester. In het kader van het tegengaan van ondermijning zijn er gemeenten in
Nederland (bijv. Rotterdam) die in de APV de mogelijkheid hebben opgenomen voor de burgemeester
om gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een
exploitatievergunning is vereist. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat in een bepaalde straat
zich een groot aantal identieke bedrijven vestigt waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van
witwassen. Te denken valt aan garagebedrijven, kapsalons, belwinkels, enz. Het nieuwe artikel 2:79b
voorziet in deze mogelijkheid.
19.Sluiten van voor publiek openstaande gebouwen
Een toenemend aantal gemeenten heeft – in aanvulling op de sluitingsbevoegdheid van artikel 174
van de Gemeentewet - in de APV een bepaling opgenomen die het de burgemeester mogelijk maakt
om voor het publiek openstaande gebouwen (bijvoorbeeld winkels, bedrijven, bioscopen) te sluiten bij
overtredingen anders dan van de Opiumwet. Het gaat dan bijvoorbeeld over aangetroffen wapens,
illegaal gokken, heling of mensenhandel. Voorgesteld wordt om (in navolging van de gemeente
Rotterdam) een dergelijk artikel ook op te nemen in de nieuwe APV. Het nieuwe artikel 2:79a voorziet
hierin.
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Overleg gevoerd met
politie/OOV/verkeer/Toezicht en Handhaving
Kanttekeningen
Als gevolg van de Omgevingswet zal de APV in de toekomst moeten worden aangepast. Die wet kent
echter een ruime overgangstermijn.
Uitvoering/vervolgstappen
niet van toepassing
Financiën
niet van toepassing
Communicatie/participatie na besluitvorming
Nadat de APV is vastgesteld, moet hij worden bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APV AW 2021 3.docx
Toelichting APV 2021 AW.docx
Was wordt lijst APV Albrandswaard 2021.docx
Ledenbrief okt20 motorclubs.pdf
Ledenbrief VNG 14 juli 2020.pdf
Ledenbrief VNG APV 2019.pdf
Ledenbrief VNG APV 2018.pdf
NIeuw raadsvoorstel APV 19-01.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Algemene Plaatselijke
Verordening Albrandswaard 2021

Zaaknummer:
229798

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 januari 2021,
gelet op
Gemeentewet

BESLUIT:
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021 vaststellen onder gelijktijdige intrekking
van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017
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Concept 25-11-2020
Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021

De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ……;
gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, de
artikelen 3 en 4 van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de
Drank- en Horecawet, artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen
2.18, eerste lid, onder f en g, en vijfde lid, 2.21 en 3.148, tweede lid van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de
Winkeltijdenwet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;
gezien het advies van …;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ALBRANDSWAARD 2021

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
-

bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen
hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet, bij hun
besluit van 17 september1985, nr. B2212/1;

-

bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit
ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

-

bouwwerk: hetgeen in artikel 1 van de Bouwverordening Albrandswaard daaronder wordt
verstaan;

-

bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994;

-

college: het college van burgemeester en wethouders;

-

gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de
Woningwet;

-

handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee
kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

-

motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

-

openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk
zijn;
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-

openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties;

-

parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990;

-

rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht;

-

voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens,
kinderwagens en rolstoelen;

-

weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de
Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 Beslistermijn
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 bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.
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 ontheffing als bedoeld in artikel
2:10, vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a of
een vergunning als bedoeld in artikel 4.11.
Artikel 1:3 Indiening aanvraag (vervallen)
[Vervallen]
Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen
1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de
belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.
2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden
voorschriften en beperkingen na te komen.
Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is
bepaald.
Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:
1. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
2. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het
verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het
belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
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3. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of
worden nagekomen;
4. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke
termijn;
5. de houder dit verzoekt.
Artikel 1:7 Termijnen
1.

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing
anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

2.

De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor
onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke
aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden
1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c.

de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.
2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan
drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een
behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu
Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te
dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.
2. Degene die op een openbare plaats:
a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;
b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of
c.

zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door
hem aangewezen richting te verwijderen.
3. Het is verboden zich te begeven of zich te bevinden op openbare plaatsen die door het
bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van
ongeregeldheden zijn afgezet.
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4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.
5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en
levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
Artikel 2:2 Optochten (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder
begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare
manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uren voordat de
betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c.

de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van
beëindiging;

d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en
f.

maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te
bevorderen.

3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de
kennisgeving is vermeld.
4. Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag,
een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de
werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.
5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in
behandeling nemen buiten deze termijn.
Artikel 2:4 Afwijking termijn (vervallen)
(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)
Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens (vervallen)
(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)
Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen [vervallen]
[vervallen]
Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd en dergelijke (gereserveerd)
[gereserveerd]
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Artikel 2:8 Dienstverlening (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen (vervallen)
[vervallen]
Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen.
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de
publieke functie daarvan, als dat gebruik:
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert
of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of
onderhoud van de weg;
b. niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en
leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen, uitstallingen, reclameborden, spandoeken
en containers.
3. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. De ontheffing wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als het in het
eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of
k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
5. Het verbod is niet van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;
c.

overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik
van de weg is verleend.

6. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of de
Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Artikel 2:11 (Omgevingsvergunning) voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van
een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegde gezag een weg
aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of
breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze
van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, als de
activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
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3. Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar
lichaam werkzaamheden worden verricht.
4. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek
van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur, de
Omgevingsverordening Zuid-Holland, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Albrandswaard.
5. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande
uitweg naar de weg als:
a. daarvan niet van tevoren melding is gedaan aan het college, onder indiening van een
situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; of
b. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.
2. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
c.

het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of

d. 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 als het college niet binnen vier weken na ontvangst van de
melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
4. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur of de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:14 Winkelwagentjes (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat
aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor het wegverkeer hinder of gevaar
ontstaat.
Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke (vervallen)
[vervallen]
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Artikel 2:17 Kelderingangen en dergelijke
1. Kelderingangen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare delen van een
bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers opleveren.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 427, aanhef
en onder 1 of 3 van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:20 Vallende voorwerpen (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk
voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting
worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Waterstaatswet
1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.
Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs (vervallen)
[vervallen]
Afdeling 3. Evenementen
Artikel 2:24 Definities
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting
van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoop- en theatervoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet en artikel
5:22;
c.

kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- of Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f.
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g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid onder f.
2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie/snuffelmarkt;
c.

een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
e. een straatfeest of buurtbarbecue;
f.

een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s.

g. iedere markt met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g,
van de Gemeentewet.
3. Daarbij worden de volgende evenementen onderscheiden:
a. 0- activiteit: evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te
worden aangevraagd, maar wel een meldingsplicht geldt;
b. A- evenement: laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de
omgeving en het verkeer;
c.

B- evenement: gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een verhoogde impact
op de omgeving of gevolgen voor het verkeer;

d. C- evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de
omgeving/regio of verkeer.
Artikel 2:25 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een A-, B- of C- evenement te
organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen.
2. De burgemeester kan de evenementenvergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of
voor onbepaalde tijd intrekken of wijzigen indien naar zijn oordeel:
a. een A-evenement niet ten minste acht weken voor aanvang van het evenement is
aangevraagd;
b. een B- of C-evenement niet ten minste twaalf weken voor aanvang van het evenement is
aangevraagd;
c.

ten behoeve van de vergunningverlening onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt;

d. de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd;
e. de vooraankondiging van een B- of een C- evenement niet voor 1 september van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de regionale evenementenkalender wordt vastgesteld, is
ingediend;
f.
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3. Van een 0- activiteit is sprake, indien is voldaan aan alle onderstaande criteria:
a. het een evenement is op eigen terrein, of straatfeest/buurtbarbecue of een naar aard en
omvang soortgelijke activiteit op één dag;
b. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
c.

het een evenement is dat plaatsvindt op maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 23:00 uur
of op zondag tussen 13:00 en 23:00 uur;

d. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08:00 of na 23:00 uur;
e. het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ((LAeq, 1 min) veroorzaakt door
muziek- of stemgeluid afkomstig van het niet bebouwde deel, tussen 08:00 en 23:00 uur
op een afstand van 10 meter van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A) en er
geen verhoging plaatsvindt van 10 dB vanwege muziekgeluid;
f.

het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

g. er een organisator is;
h. de organisator uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding
heeft gedaan aan de burgemeester.
3a. De burgemeester is bevoegd tot het vaststellen van nadere regels ten aanzien van
0- activiteiten.
4. De burgemeester kan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het
organiseren van een evenement te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet
1994.
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 2:26 Ordeverstoring
1.

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

2.

Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of
werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

3.

Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen
Artikel 2:27 Definities
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
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b.

wel gelegenheid wordt gegeven anders dan om niet enigerlei eet- of drinkwaar te
verkrijgen, af te halen of te verbruiken;
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 ter plaatse kunnen
worden bereid of verstrekt.

2. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een restaurant,
afhaalgelegenheid, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.
Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en
andere aanhorigheden.
3. Exploitant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, voor wiens rekening en risico de
inrichting wordt gedreven, en de bestuurders van de rechtspersoon of hun gevolmachtigden.
4. Beheerder: de natuurlijke persoon die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent in een
inrichting.
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting
1. Het is, behoudens het bepaalde in artikel 2:28e, verboden een openbare inrichting te
exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:
a.

winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet, voor zover de activiteiten van
de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

b.

zorginstelling;

c.

museum; of

d.

bedrijfskantine of –restaurant

e.

kantine van een sportvereniging.

3. Bij de inwerkingtreding van een verleende nieuwe exploitatievergunning vervalt de oude
exploitatievergunning van rechtswege.
4. De aanvraag wordt ingediend door de exploitant en de vergunning wordt verleend aan de
exploitant.
5. De vergunning moet in de openbare inrichting aanwezig zijn.
6. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:28a Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
1. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de in
de vergunning genoemde exploitant of beheerder in de openbare inrichting aanwezig is.
2. De exploitant en de beheerder zijn verplicht er voortdurend op toe te zien dat in de openbare
inrichting geen strafbare feiten plaatsvinden.
3. De burgemeester kan categorieën van openbare inrichtingen of openbare inrichtingen
aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt.
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Artikel 2:28b Weigerings-, intrekkings- en wijzigingsgronden
1. De burgemeester weigert of trekt de exploitatievergunning in als:
a.

de vestiging of de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend
bestemmingsplan beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit,

b.

de exploitant of de beheerder de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft,

c.

de exploitant of de beheerder onder curatele staat,

d.

de exploitant of de beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

2. De burgemeester kan de exploitatievergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor
onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, indien:
a.

onverminderd artikel 1:8 naar zijn oordeel de openbare orde gevaar loopt, of

b.

onverminderd artikel 1:6 de exploitant of de beheerder het bij of krachtens de bepalingen
in deze paragraaf geregelde overtreedt, of

c.

aannemelijk is dat de exploitant of de beheerder betrokken is, of hem ernstige nalatigheid
kan worden verweten bij activiteiten in of vanuit de openbare inrichting, die gevaar kunnen
veroorzaken voor de openbare orde, of

d.

de exploitant of de beheerder strafbare feiten pleegt in de openbare inrichting, dan wel
toestaat of gedoogt dat in zijn openbare inrichting strafbare feiten worden gepleegd, of

e.

zich in of vanuit de openbare inrichting anderszins feiten hebben voorgedaan, dan wel
dat het aannemelijk is dat het exploiteren van de inrichting de vrees wettigt, dat het
geopend blijven van de openbare inrichting gevaar kan veroorzaken voor de
openbare orde, of

f.

er sprake is van een gewijzigde exploitatie of een wijziging in de exploitant, waarvoor
geen nieuwe exploitatievergunning is aangevraagd, of

g.

er aanwijzingen zijn dat in de openbare inrichting personen werkzaam zijn of zullen zijn
in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet
2000 bepaalde.

3. Bij de toepassing van de in het tweede lid bedoelde gronden houdt de burgemeester rekening
met:
a.

de aard van de openbare inrichting;

b.

de wijze van bedrijfsvoering van de exploitant of beheerder van de openbare inrichting
in deze of in andere openbare inrichtingen.

Artikel 2:28c Sluiting van openbare inrichtingen
1. De burgemeester kan een openbare inrichting tijdelijk of voor onbepaalde tijd gesloten
verklaren indien:
a.

die openbare inrichting wordt geëxploiteerd zonder geldige exploitatievergunning;

b.

die openbare inrichting wordt geëxploiteerd in strijd met de aan de
exploitatievergunning verbonden voorschriften;

c.

een van de in artikel 2:28b, tweede lid, genoemde situaties zich voordoet.
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2. Een besluit tot sluiting wordt op, in of nabij de toegang van de openbare inrichting aangebracht.
3. Een sluiting kan op verzoek van een belanghebbende door de burgemeester worden
opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de
gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
4. Het is de exploitant of de beheerder van de openbare inrichting verboden na het van kracht
worden van de sluiting bedoeld in het eerste lid, bezoekers tot de openbare inrichting toe te
laten of daarin te laten verblijven.
5. Het is een ieder verboden in een bij besluit van de burgemeester gesloten openbare inrichting
als bezoeker te verblijven.
Artikel 2:28d Terrassen
1. Ingeval van een exploitatievergunningaanvraag die tevens van toepassing is voor een of meer
bij de openbare inrichting behorende terrassen, beslist de burgemeester - gelet op de
openbare orde en veiligheid ter plaatse - tevens omtrent de ingebruikneming van de openbare
plaats.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:28b, tweede lid, kan de burgemeester de in het eerste
lid bedoelde ingebruikneming van de openbare plaats weigeren indien het de verwachting is
dat het gebruik:
a. schade toebrengt aan de openbare plaats dan wel gevaar kan veroorzaken voor de
bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
b. een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare
plaats;
c. afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte.
3. Als voor het uitvoeren van openbare werken of om enigerlei andere reden verwijdering van het
terras noodzakelijk is, is de exploitant van de openbare inrichting verplicht dit binnen de door
het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn, te verwijderen.
4. Het is verboden op of in de omgeving van een terras dranken of eetwaren voor gebruik ter
plaatse te verstrekken:
a.

buiten dat deel van de openbare plaats waarvan het gebruik ingevolge het eerste lid is
toegestaan, of

b.

aan degenen die geen gebruik maken van de op dat terras aanwezige staan- of
zitplaatsen.

5. De exploitant of de beheerder is verplicht te zorgen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting
van de openbare inrichting, doch in ieder geval onverwijld op eerste aanzegging van een
ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in dit artikel, in de
nabijheid van het terras op de openbare plaats achtergebleven stoffen of voorwerpen, voor
zover kennelijk uit of van dat terras afkomstig, worden verwijderd.
Artikel 2:28e Uitzondering vergunningplicht
1. Artikel 2:28, eerste lid geldt niet voor door de burgemeester aangewezen soorten openbare
inrichtingen.
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2. De exploitatie van een openbare inrichting, die door de burgemeester is aangewezen zoals
bedoeld in het vorige lid, moet zodanig plaatsvinden dat daardoor de openbare orde niet op
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
Artikel 2:28f Raamkaart
1. Met de vergunning worden één of meer door of namens de burgemeester gewaarmerkte
raamkaarten afgegeven, waarop de naam van de exploitant en de openings- en sluitingstijden
van de inrichting inclusief een eventueel terras zijn aangegeven.
2. Een raamkaart dient bij iedere voor bezoekers bestemde ingang van de inrichting te zijn
aangebracht op zodanige wijze dat van buitenaf daarvan gemakkelijk kan worden
kennisgenomen.
3. Op een raamkaart wordt de datum vermeld per wanneer deze geldt. De burgemeester kan
bepalen welke andere gegevens op een aankondiging dienen te zijn vermeld en op welke wijze
een raamkaart dient te zijn ingericht.
4. Het is de exploitant of beheerder verboden de inrichting voor bezoekers geopend te hebben of
daarin bezoekers toe te laten zonder dat bij iedere voor bezoekers bestemde ingang een
raamkaart als bedoeld in dit artikel is aangebracht.
Artikel 2:28g Geldigheidsduur vergunning
1. Een door de burgemeester verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid,
heeft een geldigheidsduur van 5 jaar na verlening van de vergunning.
2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde voor bepaalde
categorieën van inrichtingen een andere geldigheidsduur vaststellen.
Artikel 2.28h Beëindiging exploitatie
1. De exploitatievergunning vervalt zodra de exploitant of één van de exploitanten de
exploitatie van de openbare inrichting heeft of hebben beëindigd.
2. Uiterlijk binnen een week na de beëindiging van de exploitatie door de exploitant dan
wel exploitanten dan wel één van de exploitanten, geeft of geven deze daarvan
schriftelijk kennis aan de burgemeester.

Artikel 2:28i Wijziging beheer
1. Indien een beheerder het beheer in de openbare inrichting feitelijk heeft beëindigd,
geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het
beheer schriftelijk kennis aan de burgemeester.
2. Het beheer kan slechts worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien de
exploitant of beheerder kan aantonen dat de nieuwe beheerder op de
exploitatievergunning is bijgeschreven.
3. In afwijking van het tweede lid, kan het beheer tot op de aanvraag is beslist, tijdelijk
worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien de exploitant of beheerder een
bevestiging van de burgemeester kan tonen waaruit blijkt dat die nieuwe beheerder ten
behoeve van bijschrijving op de exploitatievergunning is aangemeld.
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Artikel 2:29 Sluitingstijd
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00
uur, en op zaterdag en zondag tussen 01.30 uur en 07.00 uur.
2. Terrassen zijn gesloten tussen 23.00 en 08.00 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.
5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, tweede lid onder a, gelden dezelfde
sluitingstijden als voor de winkel.
6. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet
milieubeheer is voorzien.
7. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
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 tijdelijk andere
sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
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 een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;
c.

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

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht, of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of
op enige andere wijze overdraagt.
Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de
zin van artikel 174 van de 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 (vervallen)
[vervallen]
Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de
Drank- en Horecawet
Artikel 2:34a Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
-

alcoholhoudende drank,

-

horecabedrijf,

-

horecalokaliteit,

-

inrichting,

-

paracommerciële rechtspersoon,

-

sterke drank,

-

slijtersbedrijf;

-

zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
1.

Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten van
sportieve aard kan alcoholhoudende drank verstrekken van 12.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.

2.

Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten waarbij
het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt (zoals wijk-, buurt, en jongerencentra) kan
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 uur tot uiterlijk één uur voor de sluitingstijd als
bedoeld in artikel 2:29.
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3.

Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:29
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 tot 24.00 uur.

4.

Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
1.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in inrichtingen van de
volgende aard:

1° Snackbars

2° Scholen

3° Sportaccommodaties

4° Speeltuinverenigingen

5° Jeugdcentra

2.

De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkhei
of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.

Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden (gereserveerd)
Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven (gereserveerd)
Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode
van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.
Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Artikel 2:35 Definitie
In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de
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uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot
kamperen wordt verschaft.
Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie
Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van
een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te geven aan
de burgemeester.
Artikel 2:37 Nachtregister
1. De houder van een inrichting is verplicht een register, als bedoeld in artikel 438 van het
Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht volgens het door de burgemeester
vastgestelde model.
2. De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht het in het eerste
lid bedoelde register aan de burgemeester voor te leggen op een door de burgemeester te
bepalen wijze.
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
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, woonplaats, dag van
aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.
Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden
Artikel 2:38a Definities
1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke
gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt
geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden
gewonnen of verloren.
2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:39 Speelgelegenheden
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren
of te doen exploiteren.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de
kansspelen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:
a.

naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de
omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig
worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

b.

de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend
bestemmingsplan.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
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Artikel 2:40 Kansspelautomaten
1.

In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan.

2.

In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade.
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet
voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.
2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor
het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het
publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.
3. Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het
lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden
1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare
plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
a.

een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen
aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b.

met kalk, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te
brengen of te doen aanbrengen.

3. Het verbod bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt
krachtens wettelijk voorschrift.
4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen.
5. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.
6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.
7. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op
diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.
Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke
1

Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig
aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.

2

Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn
gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
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1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te
hebben.
2. Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn
bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig
sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het
maken van sporen te voorkomen.
Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1. Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie,
openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting,
verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig
overlast of hinder veroorzaakt.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424,
426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 2:47a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen
1.

Het is verboden op de weg, al dan niet in een motorvoertuig, te slapen, dan wel op of aan de
weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te
plaatsen met het kennelijke doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te slapen dan wel
gelegenheid daartoe te bieden.

2.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van een eenvoudig
kampeermiddel tijdens het beoefenen van de hengelsport.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken indien dit
gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat
nadelig beïnvloeden of anderszins overlast veroorzaken.
2. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een
openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet;
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b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing
geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
c.

het gebied, waarbinnen een 0-activiteit als bedoeld in artikel 2:24, derde lid, valt.

Artikel 2:48a Lachgasverbod
1.

Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat
gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of
andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig
beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

2.

Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter
bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te
hebben.

3.

Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken
tot bepaalde tijden.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
1.

2.

Het is verboden zonder redelijk doel:
a.

zich in een portiek, brandgang of poort op te houden;

b.

in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te
zitten of te liggen.

Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of
een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is,
verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik
bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten
Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in
of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken
voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk
geval verstaan: portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages
en rijwielstallingen.
Artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als wapen
1.

Het is verboden op een openbare plaats, met inbegrip van daarin gelegen voor het publiek
toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, messen of andere voorwerpen die
als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

2.

Het verbod geldt niet met betrekking tot voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat zij niet
voor dadelijk gebruik gereed zijn.

3.

Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het onderwerp daarvan wordt voorzien bij of
krachtens de Wet wapens en munitie.

Artikel 2:50b Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties
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1.

Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of
te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak
of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of
doel in strijd met de openbare orde.

2.

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen
Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan
tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een
portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat
portiek of als daardoor die ingang versperd wordt.
Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke
(vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:53 Bespieden van personen (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:56 Alarminstallaties (gereserveerd)
[gereserveerd]

Artikel 2:57 Loslopende honden
1.

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven
of te laten lopen:
a.

op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen
plaats;

b.

binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;

c.

buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is
aangelijnd;

d.

op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk
dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
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2.

Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen
plaatsen.

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is van toepassing op de eigenaar of houder van
een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale
hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden
1.

De eigenaar of houder van een hond of een paard of degene aan wiens zorg een hond of een
paard kennelijk is toevertrouwd, is verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich
niet van uitwerpselen ontdoet op de weg.

2.

De eigenaar of houder van een hond of degene aan wiens zorg een hond kennelijk is
toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich met een hond op de weg bevindt, een doeltreffend
hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen.

3.

Een doeltreffend hulpmiddel is: a. een schep of schepje, voldoende stevig om de uitwerpselen
te kunnen opnemen, of b. een plastic zakje, voldoende stevig om de uitwerpselen te kunnen
opnemen, of c. een ander ten behoeve van het verwijderen van uitwerpselen ontworpen
hulpmiddel.

4.

De eigenaar of houder van een hond of degene aan wiens zorg een hond kennelijk is
toevertrouwd, is verplicht dit doeltreffend hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan de
toezichthoudende ambtenaar.

5.

De eigenaar of houder van een paard of degene aan wiens zorg een paard kennelijk is
toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich met een paard op de weg bevindt, het paard te
hebben voorzien van een zak voor het opvangen en verzameld houden van de uitwerpselen
van het paard.

6.

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven indien de eigenaar of houder de uitwerpselen onmiddellijk verwijdert met het
doeltreffend hulpmiddel en de uitwerpselen meeneemt of deponeert in een afvalbak casu quo
aan de in het vijfde lid vermelde verplichting is voldaan.

7.

De geboden zoals gesteld in het eerste, tweede en vierde lid gelden niet voor zover de
eigenaar of houder van een hond vanwege zijn handicap niet in staat moet worden geacht om
aan het gebod te voldoen.

Artikel 2:59 Gevaarlijke en blaffende honden
1.

Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij
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.

2.

De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond
kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van
ten hoogste 1,50 meter.

3.

De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is
naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een
muilkorf die:
a.
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b.

door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat
verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

c.

zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf
een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf
aanwezig zijn.

4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder d, dient een hond als bedoeld in
het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt
uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar
is.

5.

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit dier niet door
aanhoudend geblaf of gejank hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
1.

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder
muilkorf te laten loslopen, als de burgemeester heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk
acht, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

2.

Het verbod geldt niet als:
a
b
c

op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk
leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;
het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden;
en
het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet
zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:61 Wilde dieren (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:62 Loslopend vee (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:63 Duiven (vervallen)
[vervallen]
Artikel 2:64 Bijen (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 2:65 Bedelarij (vervallen)
[vervallen]
Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen
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Artikel 2:66 Definitie
In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen
die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester
gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:
a.

het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

b.

de datum van verkoop of overdracht van het goed;

c.

een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort,
merk en nummer van het goed;

d.

de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

e.

de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.
3. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
1. De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
a.

de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
1.
2.
3.
4.

dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en
het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;
dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of
voor de rechthebbende verloren is gegaan;

b.

de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

c.

aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en
de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

d.

een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden
in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
[gereserveerd]
Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven
[Dit artikel is verplaatst naar afdeling 4 (Toezicht op openbare inrichtingen) onder artikel 2:32]
Afdeling 10. Consumentenvuurwerk
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Artikel 2:71 Definitie
In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in
het Vuurwerkbesluit.
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter
beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder
een vergunning van het college.
2. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van
de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar,
schade of overlast kan veroorzaken.
3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429,
aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:73a Carbidschieten in de open lucht
1. Onder carbidschieten wordt verstaan het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander
daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas
afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met
vergelijkbare eigenschappen.
2. Carbidschieten in de open lucht is verboden.
3. Het bevoegde bestuursorgaan kan een ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde
verbod op 31 december.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Afdeling 11. Drugsoverlast
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te
houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in artikel 2 en
3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij
behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.
Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek
toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop
gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten
behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.
Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester
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Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk
doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen
plaats als deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:10, 2:11, 2:47, 2:48, 2:73 en 5:34 van de
Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard groepsgewijs niet naleven.
Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de
openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen
en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot
plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een
openbare plaats.
2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van andere door de
gemeenteraad aan te wijzen plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
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 4 weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op
een openbare plaats op te houden.
3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of
de openbare orde verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van een eerder
bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.
4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.
Artikel 2:78a Verblijfsverbod
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 gebieden, terreinen of
(recreatie)parken aanwijzen waar personen zich niet mogen ophouden of verblijven op de
door de burgemeester vastgestelde tijden.

2.

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod.
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3.

De burgemeester gaat niet over tot het verblijfsverbod conform lid 1 en 2 van dit artikel
alvorens de raad vooraf ingelicht te hebben.

4.

Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van spoedeisend karakter in het
kader van handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit geval wordt de raad achteraf
zo spoedig mogelijk door de burgemeester ingelicht.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1.

Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in
gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of
vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen
ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2.

De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in
ieder geval opleggen bij ernstige of herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in de woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van de woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel 2:79a Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen
1.

De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het belang van de openbare orde of
ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of
leefklimaat is vereist, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek
openstaand gebouw - niet zijnde een seksinrichting - of een bij dat gebouw behorend erf,
een perceel of perceelsgedeelte of enige andere ruimte, niet zijnde een woning die als
zodanig in gebruik is.

2.

De burgemeester maakt de sluiting bekend door het aanbrengen van een afschrift van zijn
bevel op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat
gebouw behorende erf, het perceel of perceelsgedeelte of de ruimte. De sluiting treedt in
werking op het moment dat bedoeld afschrift is aangebracht.

3.

Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt
aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

4.

Het is de rechthebbende op en de beheerder van het gebouw, erf, perceel of
perceelsgedeelte of de ruimte waarvoor een bevel als bedoeld in het eerste lid geldt,
verboden daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht
is.

5.

Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten gebouw, erf, perceel
of perceelsgedeelte of enige andere ruimte te bezoeken of als bezoeker daarin te
verblijven.

6.

Op aanvraag van een belanghebbende kan:
a.
een sluiting voor onbepaalde duur door de burgemeester worden opgeheven,
wanneer naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling
van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden;
b.
een sluiting door de burgemeester worden opgeheven wanneer later bekend
geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel
voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen
die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
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Artikel 2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a.
exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien
van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde
natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteiten
worden uitgeoefend;
b.
beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de
feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteiten;
c.
bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een voor het publiek
toegankelijk gebouw, niet zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend perceel
of enig andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is.
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op)
het verbod uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend
aangewezen als in of rondom dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel van de
burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat. Een
aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot één of meer bedrijfsmatige activiteiten
beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de gehele gemeente aangewezen
als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid door
de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat.
3. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
a.
in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of
gebied voor door de burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of
b.
indien de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het
tweede lid aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in
het derde lid weigeren:
a.
in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
b.
indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;
c.
de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d.
indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met
het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
e.
indien niet voldaan is aan de bij of krachtens lid vijf en zes gestelde eisen met
betrekking tot de aanvraag;
f.
indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in
strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet
2000 bepaalde;
g.
indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan,
een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een
geldend voorbereidingsbesluit of de Wet milieubeheer.
5. De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Een aanvraag om een vergunning wordt
ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier. Bij de
aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de
vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden
overgelegd:
a.
de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant of
beheerder;
b.
het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten worden
uitgeoefend;
c.
het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
d.
indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of beheerder;
e.
een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder gerechtigd is om in
Nederland arbeid te verrichten;
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f.

een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te
beschikken waarin het bedrijf wordt gevestigd.

6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag kan hij
verlangen dat aanvullende gegevens worden overgelegd.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in
het derde lid intrekken of wijzigen indien:
a.
door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast; of
b.
door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied door de wijze van de exploitatie
nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of
c.
de voorschriften uit de vergunning of de plichten voortvloeiend uit dit artikel niet
worden nageleefd; of
d.
de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; of
e.
de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten
bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf dan wel toestaat of gedoogt
dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde
nadelig wordt beïnvloed; of
f.
er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden; of
g.
er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd
met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000
bepaalde; of
h.
de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd dan wel sprake is van
een gewijzigde exploitatie; of
i.
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de
vergunning vermelde in overeenstemming is; of
j.
de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een
geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend
voorbereidingsbesluit, de Wet milieubeheer of een gebiedsplan.
8. Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit het derde lid van deze bepaling wordt
geëxploiteerd of indien een van de situaties als bedoeld in het zevende lid, sub a tot en met i,
van toepassing is, kan de burgemeester de sluiting van het bedrijf bevelen.
9. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het achtste lid van deze bepaling gesloten
bedrijf te betreden of daarin te verblijven.
10. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien later bekend geworden feiten
en omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
11. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet
langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig
mogelijk aan de burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde
vergunning, als het bedrijf aan de vereisten voldoet.
12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of
beheerder aanwezig is.
13. De exploitant en de beheerder zien erop toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten
plaatsvinden.
14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod voor de exploitant die op het moment van
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende
bedrijfsmatige activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst
drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met ingang van
inwerkingtreding van het besluit tot weigering of intrekking van een door hem aangevraagde
vergunning, voor zover dat eerder is.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
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Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen
Afdeling 1. Definities
Artikel 3:1 Definities
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een
ander tegen vergoeding;
b. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met
een ander tegen vergoeding;
c.

seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een
prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar;

d. escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of
in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in
de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
e. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen
van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;
f.

exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een
seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging
van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

g. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent,
dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;
h. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de exploitant;
de beheerder;
de prostituee;
het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;
toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;
andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen
noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het
betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel
174 van de Gemeentewet , de burgemeester.
Artikel 3:3 Nadere regels
Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid kan het
college nadere regels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit
hoofdstuk.
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Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke
Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder
vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:
a.

de persoonsgegevens van de exploitant;

b.

de persoonsgegevens van de beheerder; en

c.

de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

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 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder:
a.

staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

b.

zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

c.

hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:
a.

met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht
ter beschikking gesteld;

b.

binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten,
dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht
een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering is toegelaten;

c.

binnen de laatste vijf jaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht,
wegens dan wel mede wegens overtreding van:

-

bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

-

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;

-

de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van
de Wegenverkeerswet 1994;

-

de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen;

-

de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;
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3.

4.

de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:
a.

vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het
Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

b.

een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:
a.

bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing
op de aanvraag van de vergunning;

b.

bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking
van deze vergunning.

5. De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder
geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het
bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste
lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.
Artikel 3:6 Sluitingstijden
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers
toe te laten of te laten verblijven:
a.

op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 07.00 uur;

b.

op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 07.00 uur.

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden
vaststellen.
3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd
dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7,
eerste lid, gesloten dient te zijn.
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.
Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
1. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in
geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:
a.

tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden
vaststellen;

b.

van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele
sluiting bevelen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het
bevoegd bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel
3:42, tweede lid.
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Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat exploitant
of de beheerder bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is.
2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:
a.

geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in
de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke
vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van
het Wetboek van Strafrecht , in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

b.

geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens
de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie
1. Het is verboden:
a.

door woorden, houding, gebaren of andere feitelijke gedragingen, op of aan de weg, op of
in voor het publiek toegankelijke plaatsen, in deuropeningen, dan wel binnenshuis
zichtbaar voor het publiek, iemand tot prostitutie uit te nodigen of uit te lokken, dan wel op
deze uitnodiging of uitlokking in te gaan;

b.

op de weg ontuchtige handelingen te verrichten, indien dit kennelijk geschiedt in het
kader van prostitutie.

2. Met het oog op de naleving van het verbod bedoeld in het eerste lid, kan door
politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te
verwijderen.
3. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, kan
door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen of gebieden en
gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in
een bepaalde richting te verwijderen.
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 wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in
het eerste lid onder b.
5. De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid indien dat in verband met de
persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in
door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen
gebieden of delen van de gemeente.
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische
goederen, afbeeldingen en dergelijke
1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen,
opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van
erotisch pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:
a.
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de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of
de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;
b.

anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van
de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of
aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan
wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
Afdeling 3. Beslistermijn: weigeringsgronden
Artikel 3:12 Beslistermijn
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op
de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag
waarop de aanvraag ontvangen is.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.
Artikel 3:13 Weigeringsgronden
1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:
a.

de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

b.

de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met
een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan,
voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening; of

c.

er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn
of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

2. Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het
bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan
wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het
belang van:
a.

het voorkomen of beperken van overlast;

b.

het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

c.

de veiligheid van personen of goederen;

d.

de verkeersvrijheid of -veiligheid;

e.

de gezondheid of zedelijkheid; of

f.

de arbeidsomstandigheden van de prostituee.
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Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheer
Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
1. De vergunning vervalt zodra de exploitant die overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is
vermeld, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.
2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan
schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.
Artikel 3:15 Wijziging beheer
1. Indien de beheerder het beheer van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk beëindigt,
geeft de exploitant daarvan binnen een week schriftelijk kennis aan het bevoegd
bestuursorgaan.
2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd
bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant besluit de verleende vergunning
overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid,
aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.
3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend
door een nieuwe beheerder vanaf het moment waarop de exploitant een aanvraag als bedoeld
in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.
Afdeling 5. Overgangsbepaling
Artikel 3:16 Overgangsbepaling (gereserveerd)
[gereserveerd]
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Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het
uiterlijk aanzien van de gemeente
Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting
Artikel 4:1 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is
verbonden;
- gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit
milieubeheer;
- gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit
milieubeheer;
- houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een
inrichting drijft;
- incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal
inrichtingen;
- inrichting : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien
verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A
of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17,2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 gelden niet voor door het college per
kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen
of dagdelen.
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 Activiteitenbesluit milieubeheer
gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten
gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.
3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de
aanwijzing slechts geldt in een of meer gedeelten van de gemeente.
4. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw
kalenderjaar bekend.
5. Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit
terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.
Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar
incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 niet van
toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang
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van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar
in verband met de viering van incidentele festiviteiten de verlichting langer aan te houden ten
behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit
milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken
voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.
3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.
4. De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is
ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.
5. De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van
een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond
toestaat.
Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek binnen inrichtingen zoals bedoeld in artikel
2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt in afwijking van artikel 2.18, eerste lid, onder f,
van het Activiteitenbesluit milieubeheer onversterkte muziek tussen 23 uur en 7 uur niet buiten
beschouwing gelaten bij het bepalen van het geluidsniveau van een inrichting.
Artikel 4:5a Geluidsplafonds
Het college kan nadere regels stellen ter voorkoming of beperking van geluidshinder bij collectieve
of incidentele festiviteiten en meldingsplichtige evenementen (artikel 2:24).
Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in
werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Onder geluidhinder als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan: het heien voor
07.00 uur en na 19.00 uur.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het
Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Omgevingsverordening ZuidHolland.

Artikel 4:6a Mosquito
1. Onder mosquito wordt verstaan een apparaat dat een slechts voor jongeren hoorbare,
hinderlijke hoge pieptoon produceert, met als doel groepen jongeren weg te houden van
plaatsen waar zij overlast veroorzaken.
2. In afwijking van 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
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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.
5. Een mosquito wordt aangebracht voor een periode van ten hoogste 6 maanden. De
burgemeester kan die periode telkens met een periode van ten hoogste 6 maanden
verlengen.
Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen (vervallen )
[vervallen]
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen
buiten daarvoor bestemde plaatsen.
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten
gebouwen
Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet
bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of
hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.
Artikel 4:9a Verbod confetti
Het is verboden confetti bestaande uit kleine snippers die (deels) gemaakt zijn van plastic en/of
metaal, te gebruiken en/of te verspreiden in de open lucht.
Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden
Artikel 4:10 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.

boom:

een houtig opgaand gewas met een stamdiameter van de stam van
minimaal 10 cm op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van
meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;

b.

boomvormer:

een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van
één of meer hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een
boom;

c.

houtopstand:

één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen,
mogelijk onderdeel uitmakend van een boomvlak of boomstructuur;

d.

Publieke
houtopstand:

houtopstand staande op grond van overheden, bijvoorbeeld gemeente,
provincie, waterschap of rijkswaterstaat met uitzondering van een
houtopstand met poot- of gedoogrecht;
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e.

Boomvlakken:

begrensd gebied met houtopstanden die samen een functioneel geheel
vormen;

f.

boomstructuur:

lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel
vormt;

g.

Beschermde
houtopstand:

een publieke houtopstand, die is vastgelegd op de lijst waardevolle
houtopstanden.

h.

lijst waardevolle
houtopstanden:

lijst met daarop aangegeven de te beschermen publieke houtopstanden
als boomvlakken, boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen,
ondersteund door een kaart;

i.

vellen:

rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan 20 procent van
de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het
verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood
of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten
gevolge kunnen hebben. Het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk om de houtopstand in stand
te houden zoals dunnen en knotten zijn hierop een uitzondering;

j.

dunnen:

velling ter bevordering van het voortbestaan van de (te behouden)
houtopstand;

k.

knotten:

Het regelmatig terugsnoeien van bomen en struiken tot een vast punt
boven de grond;

l.

Boomwaarde:

de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest
recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van
Bomen;

m.

bomen effect
analyse:

een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of
aanleg voor een boom, op basis van landelijke richtlijnen van de
Bomenstichting;

n.

boomdeskundige:

een persoon die minimaal een gerelateerde mbo-opleiding heeft
behaald en/of het certificaat Boomveiligheidscontroleur en meer dan 5
jaar ervaring op dit gebied heeft;

o.

Kandelaberen:

Het tot op de hoofdtakken korten van de houtopstand;

p.

bebouwde kom:

de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig
artikel 1 lid 5 van de Boswet;

q.

iepziekte:

de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.)
Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

r.

iepenspintkever:

het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten
Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus
pygmaeus.

s.

noodkap:

het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend
belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen en
goederen.

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
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1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag beschermde
houtopstand(en) te vellen of te doen vellen.

2.

Van een omgevingsvergunning als bedoeld in het voorgaande lid mag pas gebruik worden
gemaakt:
a. nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht is verstreken zonder dat een verzoek om voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van die wet is ingediend, of;
b. nadat op een binnen de onder a bedoelde termijn ingediend verzoek om een voorlopige
voorziening is beslist.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien er sprake is van een spoedeisend belang, op verzoek van de
aanvrager of ambtshalve, in de omgevingsvergunning bepalen dat deze in afwijking van het
bepaalde in het voorgaande lid in werking treedt op een eerder daarbij aan te geven tijdstip.

4.

Het verbod geldt niet voor een beschermde houtopstand die moet worden geveld krachtens
de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag.

5.

Het verbod geldt niet voor:
a. wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover
bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot of zijn opgenomen op de lijst van
waardevolle houtopstanden;
b. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
c. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde
bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een
zelfstandige eenheid vormt die:• ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel
bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.
d. het verwijderen van houtopstanden in het geval van noodkap. Een bevel tot noodkap is een
besluit dat genomen moet worden door een daartoe bevoegde functionaris en dat -zo nodig
achteraf- schriftelijk en gemotiveerd moet worden vastgelegd.

Artikel 4:12 Lijst waardevolle houtopstanden
1.

Het college van burgemeester en wethouders stelt een lijst vast met waardevolle
houtopstanden ter bescherming daarvan.

2.

De lijst waardevolle houtopstanden met de bijbehorende kaart bevat een samenhangend
geheel van de volgende houtopstanden:
a. Publieke boomvlakken;
b. Publieke boomstructuren;
c. Publieke houtopstanden

Artikel 4:12a Aanvraag vergunning ten behoeve van Boswet
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vervallen
Artikel 4:12b Criteria voor verlening van een omgevingsvergunning
1.

Een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van beschermde houtopstand(en)
wordt geweigerd indien het belang voor de verlening daarvan niet opweegt tegen het belang
van behoud van de houtopstand. De beoordeling van deze belangen vindt plaats aan de hand
van de volgende criteria:
a. Voor wat betreft de boomsoort;
- duurzaamheid van de boom
- boomgrootte
- herkomst van de boom
- dendrologische waarde van de boom
b. Stamdiameter van de houtopstand, zoals bedoeld in artikel 4:10 sub g;
c. Levensverwachting van de houtopstand;
d. Groeivorm van de houtopstand;
e. Ruimtelijke betekenis van de houtopstand;
f. Cultuurhistorische betekenis van de houtopstand.

2. Een omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden wordt door het
bevoegd gezag verleend, indien:
a. een zwaarwegend maatschappelijk belang, zoals een op de aanvrager rustende wettelijke
zorgplicht of een verplichting ingevolge het bepaalde in artikel 5:42 van het Burgerlijk
Wetboek, opweegt tegen duurzaam behoud van de beschermde houtopstand;
b. alternatieven door aanvrager uitputtend zijn onderzocht en te licht zijn gewogen;
c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter
voorkoming van letsel of schade.
3.

Het college van burgemeester en wethouders stelt ter uitwerking van de in de voorgaande
leden genoemde criteria beleidsregels voor waardevolle houtopstanden vast.

4.

Het bevoegd gezag verwijst in haar motivering bij een besluit op aanvraag voor een
omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 4:11 lid 1, naar de beleidsregels waardevolle
houtopstanden zoals bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 4:12c Vervaltermijn vergunning
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In het geval de in artikel 4:11 bedoelde omgevingsvergunning een verlening betreft voor het vellen
van één of meer houtopstanden, is deze vergunning voor alle houtopstanden slechts één jaar
geldig, ook als in fasen geveld wordt of één of enkele houtopstanden al geveld zijn.
Artikel 4:12d Bijzondere vergunningsvoorschriften
1.

Tot de aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden te
verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en
overeenkomstig de door het 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.

Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal
40 jaar duurzaam in stand gehouden te worden.

4.

Tot aan de omgevingsvergunning voor het vellen van beschermde houtopstanden te verbinden
voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot vellen van de houtopstand op en bij
bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden
overgegaan indien ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de
feitelijke voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.

5.

Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd,
alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 4:12e Herplant /instandhoudingsplicht
1.

Indien een beschermde houtopstand zonder omgevingsvergunning voor het vellen van
beschermde houtopstanden is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het
bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich die houtopstand 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 hem te stellen termijn.

2.

Naast herplant volgens de mogelijk opgelegde verplichting genoemd in het eerste lid dient
een financiële bijdrage gestort te worden in het gemeentelijk bomenfonds. De hoogte van
deze bijdrage wordt berekend met behulp van de methode NCTB (Nederlandse Vereniging
van Taxateurs van Bomen).

3.

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 geslaagde herplant moet
worden vervangen.

4.

Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan dient de herplant minimaal
40 jaar duurzaam in stand gehouden te worden.

5.

Indien een beschermde houtopstand in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het
bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich die houtopstand bevindt,
dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de
verplichting opleggen om:
a. een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag;
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b. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn
voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.
6. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd,
alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.
Artikel 4:12f Bestrijding iepziekte
1.

Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd
gezag gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de
iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is
aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:
a. Indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;
b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;
c. of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat
verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

2.

Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te
vervoeren.

3.

Het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en op iepenhout met een
doorsnede kleiner dan 4 cm

4.

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

Artikel 4:12g Bescherming publieke houtopstanden
1. Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn:
a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken;
b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de betreffende overheid opgedragen
boomverzorgende taken en de gevallen zoals bedoeld in artikel 5:44 Burgerlijk Wetboek.
2.

Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke houtopstand aan te
brengen of anderszins te bevestigen, behoudens vergunning van het college van
burgemeester en wethouders.

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke
1. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van
de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk
aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te
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plaatsen of aanwezig te hebben:
a.

onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of
onderdelen daarvan;

b.

bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

c.

kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het
plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins
voor een commercieel doel;

d.

mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild
gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

2. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of
bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.
3. Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening of de Omgevingsverordening ZuidHolland.
Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen (gereserveerd)
[gereserveerd]
Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door
middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt
gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame (gereserveerd)
[gereserveerd]
Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen
Artikel 4:17 Definitie
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een onderkomen of voertuig waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt
wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de
beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede
bestemd.
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2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de
rechthebbende op een terrein.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang
van de bescherming van
a.

natuur en landschap; of

b.

een stadsgezicht.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
1. Artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd
artikel 4:18, vierde lid.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente
Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod
Artikel 5:1
(Vervallen)
Artikel 5:2 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke
1. Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:
a.

het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen; of

b.

het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

2. Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:
a.

voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal
niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt
voor deze werkzaamheden; of

b.

voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

3. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te
stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:
a.

drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren
binnen een cirkel met een straal van 200 meter met als middelpunt een van deze
voertuigen;

b.

de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen [gereserveerd]
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(gereserveerd)
Artikel 5:4 Defecte voertuigen
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen
gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de
weg te parkeren.
Artikel 5:5 Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens
in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
milieubeheer.
Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen
1.

Het is verboden een voertuig dat voor de recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
a. langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;
b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel
schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en
onder a.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de
Omgevingsverordening Zuid-Holland of de Provinciale landschapsverordening.

4.

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

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de
weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Artikel 5:8 Grote voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6
meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college
aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente.
2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6
meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel
buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
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3. Het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks
van 08.00 tot 18.00 uur.
4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en
kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen
op de weg worden geplaatst of gehouden.
5. Het college kan ontheffing verlenen van de verboden.
6. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen
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 de weg 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.
2. Het verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor het
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse
noodzakelijk is.
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college
aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden
in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.
Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van
gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a.

de weg;

b.

voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam;

c.

voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel
zijn bestemd.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen
1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente,
ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare
gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor
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bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud
en/of in een verwaarloosde toestand verkeren, op een openbare plaats te laten staan.
3. Het is verboden fietsen of bromfietsen langer dan zeven achtereenvolgende dagen zonder
wezenlijke tijdsonderbreking te laten staan op een openbare plaats.
Afdeling 2. Collecteren
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of
goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar
leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van
geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend
geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden in besloten kring.
4. Het verbod geldt niet voor inzameling of werving door instanties die zijn geplaatst op het
collecterooster dat het Centraal Bureau Fondsenwerving jaarlijks vaststelt.
5. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Afdeling 3. Venten
Artikel 5:14 Definitie
1.

In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante
handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een
openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

2.

Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als
bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van
diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de
Gemeentewet of artikel 5:22;
c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van
diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Ventverbod
1.

Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
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2.

Het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur
en 09.00 uur.

3.

Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid genoemde verbod.

4.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op nader door het
college aan te wijzen wegen, dagen of uren. Het college kan in dat besluit bepalen dat het
verbod niet geldt voor het venten van producten of diensten die vallen in door hem
aangewezen productcategorieën of categorieën van diensten.

5.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
Het verbod, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, geldt niet voor:
a. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken waarin
gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet;
b. het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld
in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
c.

het te koop aanbieden, afleveren of verkopen van goederen op een door het college ingestelde
markt, op een evenement waarvoor een vergunning geldt krachtens artikel 2:25, of op een
standplaats waarvoor een vergunning geldt krachtens artikel 5:18.

Afdeling 4. Standplaatsen
Artikel 5:17 Definitie
1. In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan het vanaf een vaste plaats op een
openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van
goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een
wagen of een tafel.
2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a.

een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef
en onder g, van de Gemeentewet;

b.

een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.
2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:
a.

indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet
aan redelijke eisen van welstand;

b.

een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in
de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een
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dwingende reden van algemeen belang.
4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende (vervallen)
[vervallen]
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
1. Artikel 5:18, eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Omgevingsverordening ZuidHolland. .
2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, is niet van toepassing op
bouwwerken.
Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht (gereserveerd)
[gereserveerd]
Afdeling 5. Snuffelmarkten
Artikel 5:22 Definitie
1.

In deze afdeling wordt onder snuffelmarkt verstaan een markt in een voor het publiek
toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden
verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

2.

Onder snuffelmarkt wordt niet verstaan:
a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de
Gemeentewet;
b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.
2. Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
3. De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

Afdeling 6. Openbaar water en waterstaatswerken
Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
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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, als 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 verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Waterwet, de Omgevingsverordening Zuid-Holland of het bepaalde
bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats
voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van
openbaar water.
2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan
wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar
water:
a.

nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid,
milieuhygiëne, doelmatig beheer en onderhoud en het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b.

beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Woningwet, de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet en de Verordening bescherming Landschap en
Natuur Zuid-Holland.
4. Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot
het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.
5. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven
aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te
volgen.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
(vervallen)
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
(vervallen)
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Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand
van openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen,
oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen,
stootpalen, bakens of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Omgevingsverordening ZuidHolland.
Artikel 5:29 Reddingsmiddelen (vervallen)
[vervallen]
Artikel 5:30 Veiligheid op het water (vervallen)
[vervallen]
Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen (vervallen)
[vervallen]
Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5:31a Begripsbepalingen
(vervallen)
Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te
crossen buiten wedstrijdverband, 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 is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan
daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

3.

a.

het voorkomen of beperken van overlast;

b.

de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter
bescherming van andere milieuwaarden;

c.

de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde
wedstrijden en ritten of van het publiek.

Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit
geluidproduktie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of
voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een
motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.
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2. Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan
daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:
a.

het voorkomen van overlast;

b.

de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

c.

de veiligheid van het publiek.

3. Het verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:
a.

ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere
krachtens artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

b.

die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als
in het eerste lid bedoeld;

c.

die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten
worden uitgevoerd;

d.

van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen
de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

e.

voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde
personen.

4. Het verbod is voorts niet van toepassing:
a.

op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;

b.

binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' aangewezen
stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn
aangewezen als 'toestel'.

c.

voor gebieden waar de Algemene verordening voor het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde 2007 geldt.

5. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Afdeling 8. Vuurverbod
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te
stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de
Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van
toepassing op:
a.

verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden
verbrand;
c.
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3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter
bescherming van de flora en fauna.
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef
en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingsverordening Zuid Holland.
6. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Afdeling 9. Asverstrooiing
Artikel 5:35 Definitie
In deze afdeling wordt onder incidentele asverstrooiing verstaan het verstrooien van as als bedoeld
in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten
een permanent daartoe bestemd terrein.
Artikel 5:36 Verboden plaatsen
1.

Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a.

verharde delen van de weg;

b.

gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

2.

Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd
in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

3.

Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van
bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid,
onder a.

4.

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

Artikel 5:37 Hinder of overlast
Incidentele asverstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor
derden.
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Hoofdstuk 6. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6:1 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening 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.
Artikel 6:2 Toezichthouders
1.

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn
belast de ambtenaren als genoemd in artikel 141, sub b Wetboek van Strafvordering.

2.

Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht
belasten.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of
krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare
orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot
het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.
Artikel 6:4 Intrekking oude verordening
De Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2017, vastgesteld op 18 december 2017,
alsmede alle daarop volgende wijzigingen, worden ingetrokken.
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4 die golden op het moment van
de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige
besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.
Artikel 6:6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Artikel 6:7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van ……
2021.

De griffier
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Concept 24-11-2020

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Algemeen
Artikel 1:1 Definities
In dit artikel zijn een aantal omschrijvingen opgenomen welke in deze verordening worden gebruikt.
Andere omschrijvingen zijn te vinden in de van toepassing zijnde afdeling.
Bebouwde kom
Bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben
vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet, bij hun besluit van 17 september
1985, nr. B2212/1.
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders.
Bouwwerk
Bouwwerk: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de
plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de grond”.
Bromfiets
Bromfiets: ‘’ Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994’’.
College
Het college van burgemeester en wethouders.
Gebouw
Gebouw: “elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt”.
Handelsreclame
Met het begrip “reclame” wordt bedoeld: iedere vorm van openbare aanprijzing van goederen en
diensten.
Openbaar water
Een 'openbaar water” zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek is ieder water, dat open staat voor
het publiek. “Openbaar” is hier dus synoniem aan “feitelijk voor het publiek toegankelijk”.
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Openbare plaats
Hiervoor is aansluiting gezocht bij de Wet openbare manifestaties (Wom).
In artikel 1, eerste lid, Wom is omschreven wat een openbare plaats is, namelijk een plaats die
volgens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek. Deze definitie kent dus twee criteria.
Ten eerste moet de plaats open staan voor het publiek. Op grond hiervan zijn bijvoorbeeld stadions,
postkantoren, warenhuizen, restaurants, musea, ziekenhuizen en kerken geen “openbare plaatsen”.
Ook de hal van het gemeentehuis valt buiten het begrip “openbare plaats”.
Het tweede criterium is dat het open staan van de plaats moet zijn gebaseerd op bestemming of vast
gebruik. Voorbeelden van openbare plaatsen zijn: openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en
parken en vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages, van winkelgalerijen, van
stationshallen en van vliegvelden, openbare waterwegen en recreatieplassen.
Parkeren
Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990.
Rechthebbende
Hieronder wordt verstaan de rechthebbende naar burgerlijk recht.
Voertuig
Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;
Weg
Er zijn verschillende omschrijvingen van het begrip “weg”:
a. de “(Openbare) weg” zoals bedoeld in de Wegenwet: een begrip dat de wetgever heeft gecreëerd in
verband met de verkeersbehoefte. Belangrijk is dat het verkeer op wegen die openbaar zijn, het recht
heeft van vrij gebruik;
b. de “weg” in de zin van de Wegenverkeerswet, te weten de voor het openbaar verkeer openstaande
weg.
Artikel 1:2 Beslistermijn
In de verordening is de beslistermijn vastgesteld op acht weken (eerste lid). Indien nodig dan kan de
beslistermijn worden verlengd met acht weken.
In het derde lid is opgenomen dat voor de Wabo de beslistermijn slechts met zes weken kan worden
verlengd.
Artikel 1:3 Indiening aanvraag
[vervallen]
Deze bepaling is in 2016 geschrapt. De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd
voor de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd. In artikel 4:5 van de Awb is
daarop één uitzondering gemaakt: een aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld
voor ze kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel moet de aanvrager de
kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe
reden introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. In plaats van
buiten behandeling laten zal een aanvraag die onredelijk laat wordt ingediend waardoor een goede
beoordeling niet mogelijk is moeten worden afgewezen. Zie in dit verband de toelichting bij artikel 1:8.
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Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
Afhankelijk van de omstandigheden kan tot intrekking of wijziging worden overgegaan. Zich niet
houden aan een of meerdere vergunningsvoorschriften leidt niet direct tot intrekking van de
vergunning. Rekening moet worden gehouden met het rechtzekerheids- en het vertrouwensbeginsel.
Ingeval het bestuursorgaan overweegt om de vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen,
dient de belanghebbende in de gelegenheid te worden gesteld om zijn of haar opmerkingen voor te
leggen(artikel 4:8 Awb).
Artikel 1:7 Termijnen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 1:8 Weigeringsgronden
Eerste lid
Vergunningstelsels zijn in de APV als verbodsbepaling geformuleerd. Om een bepaalde activiteit te
kunnen verrichten is er een vergunning nodig.
In dit artikel zijn de algemene weigeringsgronden opgenomen. Als er voor een vergunning andere
weigeringsgronden gelden dan de in artikel 1:8 genoemde, worden die in het betreffende artikel
genoemd.
Tweede lid
Gemeenten kunnen bij verordening geen aanvullende gronden stellen waarmee een aanvraag buiten
behandeling kan worden gelaten, zoals voorheen was gedaan in artikel 1:3 ten aanzien van
aanvragen die werden ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de
vergunning of ontheffing nodig had.
Het is weinig zinvol – voor zowel de gemeente als de aanvrager – om te beginnen met een inhoudelijk
toetsing van een aanvraag als door het (late) tijdstip van indienen van de aanvraag een –volledige en
– goede beoordeling hiervan niet redelijkerwijs mogelijk is vóór de beoogde datum van de activiteit
waarvoor de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft. Een vergunning of ontheffing zal in
dergelijke gevallen niet (tijdig) verleend kunnen worden. Een (snelle) weigering schept (snel)
duidelijkheid voor de aanvrager en voorkomt een onnodige inspanning aan de kant van de gemeente.
Het tweede lid biedt nu een weigeringsgrondslag voor dergelijke gevallen, voor zover de betreffende
aanvraag is ingediend minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit en
daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.
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HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
AFDELING 1. VOORKOMEN OF BESTRIJDEN VAN ONGEREGELDHEDEN
In deze afdeling zijn bepalingen opgenomen die bedoeld zijn om zowel het gebruik als de
bruikbaarheid van de weg in goede banen te kunnen leiden en de openbare orde op andere openbare
plaatsen te waarborgen. De diverse functies van de openbare ruimte, onder andere voor
demonstraties, optochten en feesten, vraagt om een scheiding dan wel regulering van het gebruik.
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
Eerste lid
Spreekt voor zich.
Tweede lid
In het tweede lid is de burger verplicht om zich op bevel van een politieambtenaar te verwijderen van
een openbare plaats bij (dreigende) ongeregeldheden.
AFDELING 2. BETOGING
Artikel 2:2 Optochten
[Vervallen; opgenomen in artikel 2:25]
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
Dit artikel is gebaseerd op enkele artikelen uit de Wet openbare manifestaties (WOM).
In artikel 1 van de Wet openbare manifestaties wordt in het eerste lid “openbare plaats” gedefinieerd
als: een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. In het tweede lid
is bepaald dat daaronder niet is begrepen: een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6,
tweede lid, van de Grondwet (een kerk, moskee, synagoge of een ander gebouw dat met name wordt
gebruikt voor godsdienstige of levensbeschouwelijke doelen). Deze definitie is in artikel 1:1
overgenomen.
Voor een betoging is alleen een kennisgeving al voldoende. Datgene wat in de kennisgeving moet
staan is in lid 2 uitgewerkt.
Betoging
Er is sprake van een betoging als een aantal personen openlijk en in groepsverband optreedt, en de
groep er op uit is een mening uit te dragen.
Artikel 2:4 Afwijking termijn
[vervallen]
Opgenomen in artikel 2:3.
Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens
[vervallen]
Opgenomen in artikel 2:3.
Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
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[vervallen]
Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd en dergelijke
[gereserveerd]
Opgenomen in artikel 2:25.
Artikel 2:8 Dienstverlening
[gereserveerd]
Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen
[vervallen]
AFDELING 2. BRUIKBAARHEID, UITERLIJK AANZIEN EN VEILIG GEBRUIK OPENBARE
PLAATSEN
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
Dit artikel geeft het college de mogelijkheid greep te houden op situaties die hinder of gevaar kunnen
opleveren of ontsierend kunnen zijn. Voor de toepassing kan worden gedacht aan het plaatsen van
reclameborden of containers.
Ook voor terrassen is dit artikel van belang. Het college kan namelijk regels stellen over omvang, de
vrije doorgang voor verkeer, voetgangers en hulpdiensten, en de sluitingstijden. Als er wildgroei aan
uitstallingen ontstaat dan kan ook hiervoor door het college regels worden vastgesteld.
De burgemeester is ten aanzien van terrassen het bevoegd bestuursorgaan voor wat betreft het
verlenen van ontheffingen (derde lid). Hij kan daarvoor indien nodig, beleidsregels vaststellen op
grond van artikel 4:81 Awb.
Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een
weg
Aan artikel 2:11 ligt als motief ten grondslag de behoefte om de aanleg, beschadiging en verandering
van wegen te binden aan voorschriften met het oog op de bruikbaarheid van die weg. Naast het
opleggen van min of meer technische voorschriften kan het ook gewenst zijn het tempo van
wegenaanleg in de hand te houden.
Van de vergunningplicht zijn uitgezonderd de overheden die in de uitvoering van hun
publiekrechtelijke taak wegen aanleggen of veranderen. Er mag van uitgegaan worden dat zij hun
werkzaamheden afstemmen op de bruikbaarheid van de weg.
Nutsbedrijven hebben ook een vergunning nodig voor het leggen van leidingen e.d. in een weg. Dat is
niet zo voor telecommunicatiebedrijven en kabeltelevisiebedrijven en de door hen beheerde
telecommunicatiekabels met een openbare status (telecommunicatie- en omroepnetwerken). Voor
deze werken wordt een regeling getroffen in de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde
(gemeentelijke) Telecommunicatieverordening.
Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg
Artikel 2:12 beoogt de aanleg van uitwegen zoveel mogelijk vrij te laten, maar te voorkomen dat er
gevaarlijke of hinderlijke situaties voor het verkeer ontstaan, dat een uitrit op onaanvaardbare manier
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ten koste gaat van openbaar groen, en desgewenst ook dat een uitweg feitelijk opheffing betekent van
soms (zeer) schaarse parkeerruimte.
De indiener van de melding moet bij zijn melding een situatieschets van de gewenste uitweg en een
foto van de bestaande situatie ter plaatse voegen. Aan de hand van deze gegevens kan het college
sneller de afweging maken of de gewenste uitweg al of niet kan worden toegestaan en eventueel
onder oplegging van welke voorschriften.
De grond bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente kan bijvoorbeeld gebruikt worden om
het maken van een uitweg te verbieden als dat op een onaanvaardbare manier ten koste gaat van het
openbaar groen.
Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid
[vervallen]
Dit artikel is vervallen omdat het niet wordt gebruikt .
Artikel 2:14 Winkelwagentjes
[vervallen]
Dit artikel is vervallen omdat er geen gebruik van wordt gemaakt.
Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
Als er door bomen of planten het uitzicht zodanig wordt belemmerd dat de verkeersveiligheid in het
gedrang komt, dan kan het college op basis van zijn bevoegdheid bestuursdwang toe passen ex
artikel 125 Gemeentewet, een last opleggen om de bomen of beplanting te verwijderen of te snoeien.
Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke
[vervallen]
Artikel 2:17 Kelderingangen en dergelijke
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
[vervallen]
Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
[gereserveerd]
Artikel 2:20 Vallende voorwerpen
[gereserveerd]
Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn
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[vervallen]
Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
[vervallen]
AFDELING 3. EVENEMENTEN
Artikel 2:24 Definities
Eerste lid
In artikel 2:24 is omschreven wat een evenement inhoudt ,“namelijk elke voor publiek toegankelijke
verrichting van vermaak”. Daarna is opgesomd wat niet onder een evenement wordt verstaan.
a. In de eerste plaats is dit het geval bij bioscoopvoorstellingen.
b. Daarnaast gelden de bepalingen niet voor waren- en snuffelmarkten. Snuffelmarkten zijn specifiek
geregeld in artikel 5:22 van de APV.
c. Dansen in een DHW-inrichting is uitgezonderd van het evenementenbegrip omdat dit in het
algemeen niet als een evenement kan worden gezien. Een andere, meer incidenteel plaatsvindende
activiteit dan het gelegenheid geven tot dansen (bijv. het optreden van een band, een houseparty, of
een kooigevecht) kan wel als evenement worden aangemerkt.
d. Betogingen, samenkomsten en vergaderingen zijn al geregeld in de Wom.
Tweede lid
Herdenkingsplechtigheid
Omdat een herdenkingsplechtigheid doorgaans wel voor publiek toegankelijk is, maar uiteraard niet
als een verrichting van vermaak kan worden aangemerkt, wordt ze als evenement genoemd.
Braderie
Omdat een braderie van korte duur is en niet met een bepaalde regelmaat terugkeert, kan deze
activiteit niet als jaarmarkt of gewone markt worden aangemerkt. Tevens valt deze activiteit niet aan te
merken als een snuffelmarkt zoals omschreven in artikel 5:22 APV. Omdat een braderie een voor
publiek toegankelijke verrichting van vermaak is, is het een evenement.
Optochten
Het houden van optochten, zoals carnavals- en Sinterklaasoptochten, bloemencorso’s enz. zijn
eveneens evenementen.
Feest, muziek
Wanneer een feest voor publiek toegankelijk is, is er sprake van een vergunningplichtige activiteit
omdat het valt onder de reikwijdte van de begripsomschrijving van artikel 2:24, eerste lid. Het feest
kan als een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak worden aangemerkt.
Besloten feesten daarentegen vallen niet onder de reikwijdte van de evenementenbepaling omdat
deze activiteit niet een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak is. Bijvoorbeeld bij het
houden van een bedrijfsfeest waar aan de hand van uitnodigingslijsten publiek aanwezig is, is er geen
sprake van een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Maar wanneer een feest een
“besloten” karakter heeft en er publiekelijk kaarten worden verkocht en/of reclame wordt gemaakt, is
er sprake van een evenement.
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De gemeente kan bij feesten waarvoor geen vergunning nodig is, optreden wanneer deze bijvoorbeeld
worden georganiseerd in ruimten strijdig met het bestemmingsplan. Ook in het kader van de
Wegenverkeerswet 1994 kan worden opgetreden in geval van parkeer- en verkeersoverlast.
Feesten die gehouden worden in horecagelegenheden en niet behoren tot de normale bedrijfsvoering,
bijvoorbeeld een optreden van een bekende diskjockey of een optreden van een bekende band, zijn
vergunningplichtig.
Wanneer een feest al dan niet besloten “op of aan de weg” plaats vindt, is dit een vergunningplichtige
activiteit omdat het plaats vindt op doorgaans voor publiek toegankelijk gebied. Het feit dat het feest
besloten is, dus niet voor publiek toegankelijk, doet daar niets aan af. Optreden van muziekkorpsen,
muziekbandjes, etc. die voor iedereen toegankelijk zijn (zowel in een inrichting als in de buitenlucht)
vallen onder de vergunningplicht van artikel 2:25.
Voorschriften met betrekking tot geluid in een inrichting zijn opgenomen in het activiteitenbesluit
milieubeheer.
Wedstrijd op of aan de weg
Voor wedstrijden op of aan de weg is een vergunning van de burgemeester vereist, op grond van het
bepaalde in het eerste lid, van artikel 2:25 en artikel 2:24, tweede lid, onder d.
Wedstrijden met voertuigen op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) zijn op grond van artikel 10, eerste lid, WVW 1994 verboden.
Het eerste lid van artikel 148 WVW 1994 bepaalt echter dat van dat verbod ontheffing kan worden
verleend. Het verlenen van die ontheffing geschiedt:
a. voor wegen onder beheer van het Rijk, door de minister van Verkeer en Waterstaat;
b. voor andere wegen, door gedeputeerde staten; in afwijking hiervan wordt de ontheffing verleend
door het college, indien de wegen waarvoor de ontheffing wordt gevraagd, alle gelegen zijn binnen
een gemeente.
Aan de ontheffing kan de burgemeester voorschriften verbinden om binnen redelijke grenzen een
veilig verloop van de wedstrijd te waarborgen. Op basis van de WVW 1994 mogen ook milieumotieven
een rol spelen bij het reguleren van het verkeer. In artikel 2, tweede en derde lid, WVW 1994 worden
onder meer de volgende motieven worden genoemd:
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de
functie van objecten of gebieden;
- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
Indien een wedstrijd wordt gehouden met voertuigen op wegen als bedoeld in de Wegenverkeerswet
1994 dan is - naast artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 - artikel 2:25 van toepassing.
De evenementenbepaling is namelijk van een geheel andere orde dan de wedstrijdbepalingen uit de
Wegenverkeerswetgeving. De burgemeester kan op grond van andere motieven, zoals openbare
orde, veiligheid en gezondheid, weigeren medewerking te verlenen aan het evenement, in casu de
wedstrijd op de openbare weg. In die zin is de evenementenbepaling aanvullend op de
wedstrijdbepalingen uit de Wegenverkeerswetgeving. Vindt echter een wedstrijd met een
motorvoertuig of bromfiets plaats op een terrein dat niet behoort tot een weg als hier bedoeld, dan
moet daarvoor een vergunning verkregen zijn van de burgemeester op grond van artikel 2:25. Op
grond van de artikel 2:25 geldt voor andere wedstrijden op of aan de weg eveneens een
vergunningplicht. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld “vossenjachten”, droppings e.d.
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Straatfeest of buurtbarbecue
Een straatfeest en een buurtbarbecue vallen ook onder het begrip evenement. Onder voorwaarden is
geen vergunning vereist, omdat sprake is van een klein evenement. Daarvoor zijn voorwaarden
opgenomen in het derde lid. Het moet gaan om kleinschalige activiteiten die niet langer duren dan één
dag en die zich in de openbare ruimte afspelen met als doel vermaak en ontspanning te bieden. Er
geldt een meldingsplicht (artikel 2:25, derde lid).
Vechtsportwedstrijden of -gala’s
Er is voorzien in een bevoegdheid van de burgemeester om categorieën full-contact
vechtsportwedstrijden of -gala’s aan te wijzen die als evenement worden aangemerkt.
De populariteit van full-contact vechtsporten – ringcontactsporten zoals muay thai (Thaiboksen),
kickboksen en MMA– is enorm toegenomen. Het is sport die als zodanig deel uitmaakt van de
reguliere sportinfrastructuur. Enerzijds worden de genoemde ringcontactsporten gezien als
waardevolle sport met maatschappelijke functie (zoals agressieregulering). Anderzijds is er kritiek op
de organisatie van deze vechtsporten en de beoefening zelf. Wedstrijden of demonstraties (‘demo's’)
van full-contact vechtsporters vinden plaats in openbaar toegankelijke accommodaties en worden
'gala's' of 'evenementen' genoemd. De praktijk wijst uit dat er bij vechtsportevenementen of -gala’s bij
deze categorieën full-contact vechtsporten een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond
en tijdens het evenement. Het is daarbij niet relevant of een dergelijk evenement wordt georganiseerd
in een gebouw dat voor sportwedstrijden is bestemd of niet.
Om de kwaliteit van vechtsportevenementen en -gala's te vergroten en te waarborgen heeft de
Nederlandse Vechtsportautoriteit in overleg met NOC*NSF, vechtsportbonden, VNG, VSG, promotors
en gemeenten najaar 2017 een richtlijn voor vechtsportevenementen gepubliceerd (Regulering
vechtsportgala's: handreiking voor gemeentelijk beleid). Doel is duidelijke afspraken tussen
gemeenten en vechtsportsector, met veiligheid, gezondheid, goed pedagogisch klimaat en kwaliteit als
kernbegrippen. De Vechtsportautoriteit is een toezichthoudend orgaan dat door middel van
regelmatige controles de evenementen toetst aan de criteria die in de richtlijn staan. Gemeenten wordt
aangeraden de richtlijn met bijbehorende informatie op te nemen in het lokale beleid en een regeling
in de APV op te nemen (vergunnings- dan wel meldingsplicht).
Vooral vanwege potentiele medische impact (bijvoorbeeld hersenschade als gevolg van stoten en
trappen tegen het hoofd), kwetsbare organisatie en begeleiding, geweldsincidenten en vermeende
banden met criminele organisaties.
Zo zijn er ook aanwijzingen voor verwevenheid tussen de full-contact vechtsportsector en de
georganiseerde criminaliteit. De sector is door zijn versnipperde en broze organisatiestructuur extra
kwetsbaar voor deze verwevenheid. Regulering via een vergunnings- of meldingsplicht is gewenst.
Een aantal gemeenten heeft de volgende categorieën full-contact vechtsportwedstrijden in een
aanwijzingsbesluit aangewezen als risicovol: kickboksen, muay thai (Thaiboksen) en Mixed Martial
Arts (gemengde vechtkunst), waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht),
vale tudo (Braziliaans MMA) en cage fight (kooigevecht).
In het aanwijzingsbesluit kan daaraan worden toegevoegd dat het moet gaan om full-contact
vechtsportwedstrijden die worden georganiseerd in te noemen locaties en voor een bezoekersaantal
van meer dan [... (bijvoorbeeld meer dan 500)] personen.
Derde lid
De volgende evenementen worden onderscheiden:
0- activiteit: evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden
aangevraagd, maar wel een meldingsplicht geldt;
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A- evenement: laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en
het verkeer;
B- evenement: gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de
omgeving of gevolgen voor het verkeer;

C- evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving/regio
of verkeer.
Artikel 2:25 Evenement
Algemeen
Bij A-, B-, of C- evenementen is vooraf een vergunning noodzakelijk, controle achteraf kan niet
volstaan wegens mogelijk gevaar voor de openbare orde, overlastsituaties, verkeersveiligheid,
volksgezondheid, zedelijkheid e.d.
Ook de organisator is bij een vergunningstelsel gebaat, omdat hij met de gemeente kan
onderhandelen om goede afspraken te maken. Zo krijgt hij op het evenement toegesneden
voorschriften.
Eerste lid
Bij het beoordelen van een aanvraag wordt gekeken of de vergunning al dan niet geweigerd wordt aan
de hand van de in artikel 1:8 genoemde criteria.
Tweede lid
De burgemeester kan de evenementenvergunning geheel of gedeeltelijk weigeren indien:
-

een A-evenement niet ten minste acht weken voor aanvang van het evenement is
aangevraagd;
een B- of C-evenement niet ten minste twaalf weken voor aanvang van het evenement is
aangevraagd;
ten behoeve van de vergunningverlening onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt;
de vooraankondiging van een B- of een C- evenement niet voor 1 september van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de regionale evenementenkalender wordt vastgesteld is
ingediend;
het B- of C- evenement waarvoor de vergunning wordt aangevraagd niet is opgenomen in de
regionale evenementenkalender welke is vastgesteld voor het jaar waarin het evenement
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd plaats zal vinden.

Derde lid
0- activiteit
Voor een 0-activiteit volstaat een melding. Het blijft verboden om zonder melding zo’n evenement te
houden, zodat de gemeente kan optreden als zonder deze melding de barbecue en/of straatfeest
wordt georganiseerd.
Het aantal personen is vastgesteld op maximaal 250.
Voor het houden van een straatfeest of barbecue is impliciet lawaai toegestaan. Er is voor gekozen
dat het tussen 23.00 uur en 08.00 uur stil moet zijn.
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Muziek omvat zowel onversterkte als versterkte muziek omdat beide vormen van geluid
onaanvaardbare hinder kunnen veroorzaken voor buurtbewoners.
Locaties waar barbecues/straatfeesten kunnen worden gehouden, zijn: parken, plantsoenen, pleintjes,
grasveldjes, sportveldjes, e.d.
Derde lid, onder h
De organisator binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan
aan de burgemeester.
De Drank- en Horecawet bepaalt dat er geen vergunning of ontheffing nodig is als: a. er een besloten
feest wordt gehouden, waar b. geen entree wordt gevraagd en waar c. gratis alcohol wordt
geschonken. Er moet dan wel voldaan worden alle drie vereisten.
Vierde lid
Er kan aanleiding zijn om het organiseren van een evenement te verbieden. Dit is alleen mogelijk, als
de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
De bevoegdheid van de burgemeester in het kader van het toezicht op evenementen stoelt op artikel
174 Gemeentewet. In het derde lid van dit artikel is aangegeven dat de burgemeester belast is met de
uitvoering van verordeningen voor deze betrekking hebben op het toezicht op de openbare
samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en
daarbij behorende erven. Het begrip “toezicht” is ruimer dan alleen de handhaving van de openbare
orde. Het gaat hier ook om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de burger in
incidentele gevallen en op bepaalde plaatsen.
Aansprakelijkheid vergunninghouder/organisator
Voorop staat dat de vergunninghouder of de organisator zelf, of degene die bijvoorbeeld tijdens een
evenement een gevaar in het leven roept dat zich vervolgens verwezenlijkt, primair aansprakelijk kan
worden gesteld voor daardoor veroorzaakte schade. Een dergelijke vergunning vrijwaart de
vergunninghouder volgens de Hoge Raad dan ook niet voor zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad, ook niet als door de desbetreffende eigenaar tegen verlening van de vergunning tevoren
bezwaren zijn ingebracht, maar deze bezwaren zijn verworpen.
Aansprakelijkheid gemeente
Voor het houden van toezicht op evenementen bestaan op zichzelf geen heldere regels bij overtreding
waarvan de aansprakelijkheid eenvoudig kan worden vastgesteld. De grondslag voor
aansprakelijkheid moet dan ook worden gezocht in artikel 6:162 BW en de ongeschreven
zorgvuldigheidsnorm.
Belastingheffing
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een evenement
worden leges geheven. In de gemeentelijke legesverordening is hiervoor een tariefbepaling
opgenomen. Uitgangspunt is dat de leges voor een vergunning voor een groot evenement hoger zijn
dan die voor een kleinschalig evenement.
Niet nakoming van voorschriften die aan de vergunning verbonden zijn kan grond opleveren voor
intrekking van de vergunning dan wel voor toepassing van andere administratieve sancties. In artikel
1:6 is de intrekkingsbevoegdheid vastgelegd.
Entreeheffing
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Bij entreeheffing komen de organisator en de bezoeker overeen om tegen betaling van een bepaald
bedrag het door de organisator geboden evenement te mogen bezoeken. Het is dus de organisator
die bepaalt of er entree geheven wordt en zo ja, hoe hoog dat entreegeld zal zijn.
Evenementen en bestemmingsplan
Een aanvraag voor een APV- vergunning voor een evenement kan niet geweigerd worden enkel
omdat het in strijd is met een bestemmingsplan. Een aanvraag voor een evenementenvergunning
moet namelijk worden beoordeeld aan de hand van de belangen die zijn opgenomen in de
weigeringsgronden. Natuurlijk is het bestemmingsplan vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening
relevant .
Het bestemmingsplan moet het gebruik ten behoeve van het gewenste evenement namelijk toestaan.
Daarbij moet worden beoordeeld of het evenement naar omvang, duur en uitstraling een
planologische relevantie heeft.
Evenementen die geen of slechts geringe planologische relevantie hebben, kunnen gewoon
plaatsvinden. Daarvoor is geen omgevingsvergunning nodig.
Voor deze evenementen is wel een evenementenvergunning vereist op grond van de APV en
eventuele andere toestemmingen of ontheffingen voor muziek/geluidhinder, brandveiligheid enz.
Evenementenbeleid
Aan de hand van de motieven, neergelegd in de weigeringsgronden kan de burgemeester
beleidsregels vaststellen.
Het doel van het evenementenbeleid is enerzijds het vastleggen van wat er met betrekking tot
evenementen in de gemeente wordt nagestreefd, in relatie tot de APV en onder welke voorschriften
dit is toegestaan. Anderzijds behelst het beleid de afstemming van processen binnen de
vergunningverlening zodat deze zo efficiënt en goedkoop mogelijk kan plaatsvinden.
Draaiboek evenementen
Het doel van een draaiboek is om duidelijkheid te bieden aan gemeentelijke diensten, bewoners,
publiek en externe partijen. Het moet voor alle betrokken partijen duidelijk zijn onder welke
voorschriften een evenement kan plaatsvinden. Het draagt bij aan een soepel verloop van de
vergunningaanvraag, een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen en daarmee een
veilig en ongestoord verloop van het evenement.
Vijfde lid
Wedstrijden met voertuigen op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) zijn op grond van artikel 10, eerste lid, WVW 1994 verboden.
Het eerste lid van artikel 148 WVW 1994 bepaalt echter dat van dat verbod ontheffing kan worden
verleend. Het verlenen van die ontheffing geschiedt:
a. voor wegen onder beheer van het Rijk, door de minister van Verkeer en Waterstaat;
b. voor andere wegen, door gedeputeerde staten; in afwijking hiervan wordt de ontheffing verleend
door het college, indien de wegen waarvoor de ontheffing wordt gevraagd, alle gelegen zijn binnen
een gemeente.
Aan de ontheffing kan de burgemeester voorschriften verbinden om binnen redelijke grenzen een
veilig verloop van de wedstrijd te waarborgen. Op basis van de WVW 1994 mogen ook milieumotieven
een rol spelen bij het reguleren van het verkeer. In artikel 2, tweede en derde lid, WVW 1994 worden
onder meer de volgende motieven worden genoemd:
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- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de
functie van objecten of gebieden;
- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
Zesde lid: Lex silencio positivo
Kleinere evenementen zijn al vergunningsvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen.
Daarbij 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, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat alleen een
inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende redenen
van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een Lex
silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.
Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het eerste lid geeft een verbod om de orde bij evenementen te verstoren, dat zich in zijn
algemeenheid tot bezoekers richt.
Op grond van het tweede lid is het verboden om bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij
zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke
uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of
werkzaamheid in strijd met de openbare orde. Te denken valt hierbij aan zogenoemde Outlaw
Motorcycle Gangs (OMG). Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam, logo’s, spreuken, kleding en
andere aanduiding op motoren. Strafbaarstelling van het verbod vindt plaats in artikel 6:1. Voor het
geval van samenloop met de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht (met name relevant na
het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak) is voorzien in een anti-samenloopbepaling
(derde lid).
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele
motorclubs. Een groot aantal leden is gedurende een reeks van jaren betrokken bij tal van verboden
en grotendeels ook ernstig verwijtbare criminele gedragingen. Deze veelvuldige en voortdurende
inbreuken op de openbare orde ontwrichten de samenleving of kunnen deze ontwrichten. Ze vormen
een wezenlijke aantasting van de veiligheid van de samenleving en de vrijheid van burgers om naar
eigen inzicht deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Door de frequentie van de (criminele)
gedragingen van een groot aantal leden van deze organisaties, en als gevolg van de intimidatie die
van het optreden door leden van een duidelijk herkenbare groep als deze uitgaat, is sprake van
uitstraling van deze gedragingen naar een wijdere kring van niet-betrokken burgers.
Het is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid niet acceptabel dat in de publieke ruimte
nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met dergelijke verboden en ontbonden organisaties,
gelet op de intimidatie die daarvan uitgaat of uit kan gaan.
Deelneming aan de voortzetting van dergelijke organisaties, waaronder uiterlijk vertoon kan worden
begrepen, is strafbaar gesteld in artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Deze
strafbaarstelling geldt echter pas op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk
(definitief) is geworden. Zolang de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie nog openstaan en
niet zijn afgewikkeld, kan tegen dergelijk uiterlijk vertoon dus niet op grond van het Wetboek van
Strafrecht handhavend worden opgetreden. Dit ondanks het feit dat een civielrechtelijk verbod al wel
in werking kan zijn getreden middels uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de uitspraak.
Om toch te kunnen optreden tegen de aanwezigheid van dit uiterlijk vertoon in de publieke ruimte,
vanwege de impact die dat heeft op de openbare orde, is een verbodsbepaling opgenomen in de APV.
Door strafbaarstelling in de APV kan daartegen handhavend worden opgetreden. Vanuit een oogpunt
van openbare orde is het wenselijk om niet te wachten met het weren van zichtbare aanwezigheid van

verboden/ontbonden organisates it de p blieke r ime tot een onherroepelijk vonnis voorhanden
is.
AFDELING 4. TOEZICHT OP OPENBARE INRICHTINGEN
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Algemene toelichting
Europese Dienstenrichtlijn
De Europese Dienstenrichtlijn is van toepassing op de horeca. Het drijven van een
horecaonderneming is immers het verrichten van een dienst aan de klant. De Dienstenrichtlijn eist dat
een vergunningstelsel niet discriminatoir, wel noodzakelijk en proportioneel is. In bijna alle gevallen
gaat het bij horeca om vestiging van een openbare inrichting waarvoor artikel 9 van de richtlijn de
bovenstaande criteria geeft. Onder noodzakelijkheid wordt in artikel 9 verstaan een dwingende reden
van algemeen belang. Dit begrip omvat onder meer de volgende gronden: openbare orde, openbare
veiligheid en volksgezondheid, als bedoeld in de artikelen 46 en 55 van het Verdrag; handhaving van
de maatschappelijke orde; bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van de
stedelijke en rurale ruimtelijke ordening; Zie verder overweging 40 van de richtlijn. Het gaat hier om de
zogenaamde ‘rule of reason’. Mocht het in een enkel geval niet gaan om een vestiging, maar om een
horecaondernemer die de grens overschrijdt om zijn diensten te verrichten, dan is niet artikel 9, maar
artikel 16 van toepassing dat uitsluitend de criteria openbare orde, openbare veiligheid,
volksgezondheid en milieu als grondslag voor een vergunningstelsel kent. Zie verder het commentaar
bij artikel 1:8.
Proportionaliteit: voor de beantwoording van de vraag of een algemene regel niet volstaat voor de
regeling van de horeca zijn wij van mening dat een algemene regel hier niet aan de orde is vanwege
het persoonsgebonden aspect van de vergunning. Alleen door het stellen van vergunningvoorschriften
aan de ondernemer kan men ‘het maatpak’ leveren. Dit geldt ook voor de Bibob-toets. Het
confectiepak voldoet hier niet.
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan ordent de ruimte en is niet bedoeld voor het handhaven van de openbare orde.
Er mogen alleen ruimtelijk relevante factoren worden meegewogen. Het is natuurlijk mogelijk om in
een bestemmingsplan een horecafunctie positief te bestemmen of juist uit te sluiten of per plangebied
een maximumstelsel in het leven te roepen.
Natte en droge horeca
De reikwijdte van de Drank- en Horecawet wordt bepaald door het begrip "horecabedrijf" zoals
gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet. Bedrijven waarin alcoholhoudende
dranken bedrijfsmatig of anders dan om niet worden geschonken voor gebruik ter plaatse, hebben een
vergunning nodig ex artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Die vergunningplichtige bedrijven duiden
we aan met de term natte horeca.
In artikel 2:27, eerste lid van de APV wordt de term "openbare inrichting"gebruikt. Daaronder wordt
ook de droge horeca verstaan: het schenken van niet-alcoholhoudende dranken en van licht
alcoholische dranken voor gebruik elders, en het verstrekken van rookwaar.
Bibob-toets
Als het gaat om ondernemingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, wordt Bibob toets
gedaan op grond van artikel 27, tweede lid, van de Drank- en Horecawet (DHW) jo. artikel 3, van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob).
In het kader van de vergunningsplicht op grond van de APV wordt ook voor de aanvrager van een
vergunning voor de exploitatie van een coffeeshop een Bibob-onderzoek gedaan. De horecaexploitatievergunning is immers op grond van artikel 1:5 persoonsgebonden.
Artikel 4 van het Besluit Bibob bepaalt in overeenstemming met de model-APV dat als inrichtingen,
waarvoor de Wet Bibob geldt, onder andere aangewezen worden: "inrichtingen waarin bedrijfsmatig,
in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, logies wordt verstrekt, dranken
worden geschonken, of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt". Dit zijn dus
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openbare inrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 2:27, van de APV. Dit betekent dat voor openbare
inrichtingen in de zin van de APV een Bibob-onderzoek wordt gedaan. Zonder de APV is hier geen
wettelijke grondslag voor. De Dienstenrichtlijn verzet zich niet tegen een Bibob-onderzoek.
Geluidsnormen
Het Activiteitenbesluit geeft standaard geluidsnormen voor zowel bestaande als nieuwe horecainrichtingen. Bovendien kan kunnen er technische voorschriften worden gesteld aan een inrichting
om aan de geldende geluidsnorm te voldoen. Daarnaast kunnen er afwijkende geluidsnormen worden
voorgeschreven voor de gehele activiteit of voor specifieke activiteiten, anders dan feestjes. Hierbij
kunnen aanvullende eisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan de duur van de activiteit.
Artikel 2:27 Definities
In plaats van de term "horecabedrijf" wordt nu de term "openbare inrichting" gebruikt.
In de Drank- en Horecawet wordt namelijk met "horecabedrijf" alleen gedoeld op bedrijven waar
bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse,
de zogenaamde "natte horeca". De bepalingen in de APV betreffen juist ook de bedrijven waar geen
alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de zogenaamde "droge horeca": tearooms, lunchrooms en
dergelijke, maar ook coffeeshops. In Albrandswaard is er voor gekozen geen exploitatievergunning
verplicht te stellen voor inrichtingen die logies aanbieden (hotels, B&B) en voor kantines van
sportverenigingen.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichtingen
Artikel 174 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester is belast met de uitvoering van
verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het toezicht op de voor het publiek openstaande
gebouwen. Deze vergunning wordt daarom door de burgemeester verleend.
Voor een aantal categorieën van kleinschalige openbare inrichtingen waar geen alcohol wordt
geschonken, en waar de openbare orde evident niet in het geding is geen vergunning nodig, zoals
ontbijthoekje bij de bakker.
Artikel 2:28a Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:28b Weigerings,- intrekkings- en wijzigingsgronden
Als het bestemmingsplan vestiging van een horecabedrijf ter plaatse niet toelaat, ligt het niet voor de
hand om wel een exploitatievergunning te verlenen. Er kan immers toch geen gebruik van worden
gemaakt wegens strijd met het bestemmingsplan. Strijd met het bestemmingsplan is daarom als
imperatieve weigeringsgrond.
Woon- en leefsituatie in de omgeving
De exploitatievergunning is primair een overlastvergunning: zij biedt de mogelijkheid preventief te
toetsen of de exploitatie van een horecabedrijf zich verdraagt met het woon- en leefmilieu ter plaatse.
Daarbij is van belang in welke mate van het bedrijf zelf overlast is te duchten, maar ook in welke mate
de komst van het bedrijf de leefbaarheid en het karakter van de buurt zullen aantasten. Met welke
aspecten de burgemeester rekening moet houden, staat omschreven in het derde lid.
Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
Dit artikel valt onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn. Hier is er vanwege dwingende
redenen van algemeen belang voor gekozen om de lex silencio niet van toepassing te verklaren. Het
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gaat hier om een vergunning voor met name horeca-inrichtingen. Het zou met name vanwege
aspecten van openbare orde en milieu onwenselijk zijn als deze zonder een op de inrichting
afgestemde vergunning kunnen openen.
De in dit artikel opgenomen weigerings-, intrekkings-, en wijzigingsgronden spreken grotendeels voor
zichzelf en komen tegemoet aan de eisen van de praktijk. Algemene achtergrond van deze bepalingen
is de behoefte om de exploitanten of beheerders meer rechtstreeks en effectief te kunnen aanspreken
op hun doen en laten.
Aan de exploitanten of beheerders als bedoeld in deze paragraaf dienen hoge eisen te worden gesteld
voor wat betreft hun levenswandel. Ook dienen zij te beschikken over het nodige "gezag" om baas in
eigen inrichting te kunnen blijven. Exploitanten of beheerders die terzake in gebreke blijven, lopen het
risico, dat hun exploitatievergunning door de burgemeester wordt ingetrokken.
Een nieuwe exploitatievergunning moet worden aangevraagd bij een wijziging van de exploitant (ook
rechtsvorm) en bij een wijziging in de exploitatie (o.a. wijziging van activiteiten).
Een lex silencio positivo is niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang.
Artikel 2:28c Sluiting van openbare inrichtingen
Artikel 2:30 verschaft de burgemeester de mogelijkheid een inrichting (tijdelijk) te sluiten, zónder dat
hij vooraf dient over te gaan tot tijdelijke of voor onbepaalde tijd bedoelde gehele of gedeeltelijke
intrekking van de exploitatievergunning. De burgemeester kan om redenen van openbare orde nodig
oordelen dat een bepaalde inrichting tijdelijk wordt gesloten, zonder dat dit hoeft te leiden tot (tijdelijke)
intrekking van de exploitatievergunning.
In het geval dat de exploitant de exploitatie van een inrichting heeft beëindigd vervalt de verleende
exploitatievergunning van rechtswege. De burgemeester kan de betreffende inrichting dan sluiten op
grond van onderdeel a: er wordt geëxploiteerd zonder exploitatievergunning. In het derde lid wordt de
mogelijkheid geboden, dat de burgemeester een sluiting op verzoek van belanghebbende(n) opheft. In
de praktijk sluit de burgemeester een inrichting meestal voor een bepaalde duur.
Artikel 2:28d Terrassen
Terrassen bij openbare inrichtingen maken expliciet onderdeel uit van de exploitatievergunning. In dit
artikel zijn voorschriften en verplichtingen beschreven waaronder een terras ingenomen mag worden.
Hierdoor is ook een duidelijk onderscheid gemaakt met een terras als genoemd in artikel 2:10. In dat
artikel staat het behoud van de functie van de openbare weg centraal. Bij dit artikel is bij de exploitatie
van een terras het uitgangspunt, het voorkomen van overlast!
Artikel 2:28e Uitzondering vergunningplicht
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:28f Raamkaart
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:28g Geldigheidsduur vergunning
Gekozen is voor de duur van 5 jaar zodat er bij een nieuwe aanvraag antecedenten kunnen worden
nagetrokken.
Artikel 2:28h Beëindiging exploitatie
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:28i Wijziging beheer
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Op grond van dit artikel heeft de exploitant de verplichting om er voor te zorgen dat de beheerders op
de vergunning actueel zijn. Het leidt tot duidelijkheid over en waarborg voor diegenen die
verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor de orde in de inrichting.
Artikel 2:29 Sluitingstijd
Artikel 2:29 voorziet in een sluitingsregeling. Daarin is onderscheid gemaakt tussen de sluitingstijden
op werkdagen en de sluitingstijden gedurende het weekeinde. Grondslag voor de in de APV
opgenomen sluitingsbepalingen is artikel 149 Gemeentewet. De sluitingsbepalingen betreffen de
gedeelten van de inrichting, waarin de eigenlijke horecawerkzaamheden worden uitgeoefend: een op
het trottoir gesitueerd terras behoort ook tot de inrichting, de zich boven de inrichting bevindende
woning van de exploitant niet. Ook sportkantines, sociëteiten, clublokalen, verenigingsgebouwen e.d.
zijn als inrichting aan te merken.
Vijfde lid
Voor het horecagedeelte geldt dezelfde sluitingstijd als voor de winkel om te voorkomen dat de
horeca-activiteiten na sluitingstijd worden voortgezet.
Zesde lid
Een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 kan vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet
milieubeheer (Wm) of onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen. Aan een krachtens de wet te
verlenen vergunning kunnen eveneens voorschriften worden verbonden dan wel nadere eisen worden
gesteld ter voorkoming van de indirecte gevolgen van de inrichting.
De sluitingsbepalingen van de APV gelden niet voor zover de op de Wm gebaseerde voorschriften
van toepassing zijn.
Zevende lid Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
Er zijn geen dwingende redenen van algemeen belang om van een lex silencio positivo af te zien. De
lex silencio positivo is hier niet van toepassing.
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting
Artikel 174 van de Gemeentewet vormt de grondslag voor de bevoegdheid om een of meer
horecabedrijven tijdelijk afwijkende sluitingsuren op te leggen of tijdelijk te sluiten. Aanleiding voor
tijdelijke afwijking of sluiting moet zijn gelegen in het belang van de openbare orde, veiligheid of
gezondheid, of in bijzondere omstandigheden (zoals, al dan niet lokale, feestdagen). Het betreft een
algemene bevoegdheid die zich niet alleen kan uitstrekken tot een maar ook tot meer of zelfs tot alle in
de gemeente aanwezige horecabedrijven. Wel beperkt de bevoegdheid zich tot het tijdelijk vaststellen
van afwijkende sluitingstijden of tot tijdelijke sluiting.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Onder a
Op grond van deze bepaling is het verboden om de orde in horecabedrijven te verstoren. Dit artikel
richt zich tot de bezoekers.
Onder b
Ook het bepaalde onder b richt zich tot de bezoeker van de inrichting. Als die zich met goedvinden
van de exploitant in de inrichting bevindt in de tijd dat de inrichting gesloten moet zijn, overtreedt hij
artikel 2:31. Als hij geen toestemming van de exploitant heeft en niet weggaat als de exploitant dat
vraagt, overtreedt hij artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (lokaalvredebreuk).
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Het gestelde onder c richt zich tot de exploitant.
Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
Dit artikel betreft een verbod van heling. Het is bekend dat in sommige cafés regelmatig gestolen goed
wordt verhandeld.
Dit artikel sluit aan op het in artikel 14 Drank en Horecawet neergelegde verbod tot het uitoefenen van
de kleinhandel.
Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Het begrip "openbare inrichting" als omschreven in artikel 2:27 ziet ook op inrichtingen die niet voor
het publiek toegankelijk zijn, zoals besloten sociëteiten en gezelligheidsverenigingen. Gelet op artikel
174 van de Gemeentewet is in dat geval niet de burgemeester maar het college het bevoegde
bestuursorgaan.
Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan
[gereserveerd]
Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de
Drank- en Horecawet
Algemeen
Deze modelverordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op de artikelen 4, 25a, 25b,
25c en 25d van de Drank- en Horecawet (DHW). Door middel van een wijziging van de modelAlgemene Plaatselijke Verordening (model-APV) worden de bepalingen als afdeling 8A ingevoegd.
Hoewel de model-APV voor het overgrote deel uit autonome bepalingen bestaat is er voor gekozen
om deze medebewindbepalingen daarin op te nemen omdat dit vanuit praktisch oogpunt een logische
stap is. Immers, de model-APV regelt al aanverwante zaken zoals de horeca-exploitatievergunning,
sluitingstijden en dergelijke.
Oneerlijke mededinging
De op basis van artikel 4 van de DHW door gemeenten te stellen regels met betrekking tot de
paracommerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Uit de memorie
van toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 32 022, nr. 3, blz. 10) blijkt dat de regering ervan uitgaat dat
de gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële
instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de
mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol,
met name aan jongeren.
Concreet komt het er op neer dat de gemeentelijke uitwerking moet leiden tot regels die op z’n minst
in enige mate bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging. Of in bepaalde gevallen
sprake zal zijn van oneerlijke mededinging is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Bij de
aanzienlijke ruimte die dit uitgangspunt biedt zal de gemeentelijke uitwerking verder overeenkomstig
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur plaats moeten vinden. Er is dus aanzienlijke ruimte
voor een afweging van belangen, die enerzijds niet tot het volledig uitbannen van oneerlijke
mededinging hoeft te leiden en anderzijds niet tot het volledig ongemoeid laten van oneerlijke
mededinging mag leiden.
Artikel 2:34a Definities
De begripsbepalingen uit de DHW werken door in de op de DHW gebaseerde regelgeving. Ter
verduidelijking is een uitdrukkelijke verwijzing opgenomen, waaruit tevens blijkt dat deze
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begripsomschrijvingen enkel voor afdeling 8A gelden. Het gaat om de volgende
begripsomschrijvingen.
alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan
een half volumeprocent uit alcohol bestaat.
horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
In afdeling 8 van de model-APV (toezicht op openbare inrichtingen) wordt de term horecabedrijf niet
gebruikt, maar de term openbare inrichting. Uit de definitie in artikel 2:27 van de model-APV blijkt dat
onder openbare inrichtingen niet alleen horecabedrijven als bedoeld in de DHW vallen, maar ook
bedrijven waar alleen alcoholvrije drank wordt geschonken, of rookwaar voor gebruik ter plaatse wordt
versterkt (coffeeshops), of zwak-alcoholhoudende drank om mee te nemen wordt verkocht (snackbars
en dergelijke). Op de horecabedrijven in de zin van de DHW is dus zowel afdeling 8 als afdeling 8A
van de model-APV van toepassing.
horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een
inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij
behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van
een andere besloten ruimte.
paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve,
sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de
exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.
sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer
volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.
slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren
verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het
bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en
alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen.
zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank.
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
Artikel 4 van de DHW verplicht gemeenten ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels te
stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben wanneer zij
alcoholhoudende drank verstrekken. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder a, van de
DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank
mag worden verstrekt. Met andere woorden, de schenktijden voor alcoholhoudende dranken moeten
geregeld worden. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder b en c, van de DHW moeten
regels gesteld worden met betrekking tot door paracommerciële rechtspersonen in de inrichting te
houden bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet
of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Uiteraard
alleen voor zover er tijdens deze bijeenkomsten alcoholhoudende drank wordt verstrekt door de
paracommerciële rechtspersoon. Zoals in het algemeen deel van deze toelichting reeds is
aangegeven betekent dit dat de gemeentelijke uitwerking moet leiden tot regels die op z’n minst in
enige mate bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging.
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Op grond van artikel 4, vierde lid, van de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor ten
hoogste twaalf aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van de hier door de raad gestelde regels
voor schenktijden en voor de verschillende soorten bijeenkomsten. Het gaat om bijzondere
gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Uit deze bewoordingen van de wet blijkt dat hier zeer
terughoudend mee moet worden omgegaan. Te denken valt aan kampioenschappen en dergelijke
grotendeels onvoorziene gebeurtenissen, maar het kan ook gaan om feestelijkheden die wel te
voorzien zijn, zoals carnaval en Koninginnedag.
Omdat de burgemeester deze bevoegdheid rechtstreeks aan de wet ontleent, kan de raad hier verder
geen beperkingen aan stellen. De burgemeester kan hiervoor zelf uiteraard wel beleidsregels
opstellen (artikel 4:81 van de Awb).
Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
Deze modelbepaling is een uitwerking van artikel 25a van de DHW. Het verbiedt de verstrekking van
sterke of alcoholhoudende drank in inrichtingen die gelegen zijn in bepaalde aangewezen gebieden
en/of die beschikken over nader aangegeven aard en/of gedurende nader bepaalde tijdsruimten. De
nadere invulling van een verbod dient, in zoverre daar voor gekozen wordt, in de verordening zelf te
gebeuren en kan niet aan de burgemeester gedelegeerd worden.
In het tweede lid wordt overeenkomstig artikel 25a, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de DHW
de burgemeester de bevoegdheid verleend om voorschriften aan de vergunning te verbinden of deze
te beperken tot zwak-alcoholhoudende drank, als dit vanwege de handhaving van de openbare orde,
de veiligheid, de zedelijkheid en de volksgezondheid nodig is.
Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden
[Gereserveerd]
Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven
[Gereserveerd]
Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’
Deze bepaling spreekt voor zich.
AFDELING 6. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF
Artikel 2:35 Begripsbepaling
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 2:37 Nachtregister
Op grond van dit artikel kan de burgemeester een besluit nemen ten aanzien van het type register dat
moet worden gebruikt.
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
In dit artikel is een verplichting opgenomen voor de gasten om bepaalde gegevens te verstrekken.
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AFDELING 7. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN
Artikel 2:38a Definities
Eerste lid
Het begrip “speelgelegenheid” zoals omschreven in het eerste lid, betreft iedere openbare
gelegenheid waarin de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen waarbij geld of in geld
inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren. In de Wet op de Kansspelen is een
uitputtende regeling neergelegd ten aanzien van de kansspelen als bedoeld in artikel 1 van die wet,
zoals speelcasino’s en speelautomaten. De wet is niet van toepassing op spelen, met uitzondering
van behendigheidsautomaten, waarbij de spelers door hun behendigheid de kans om te winnen
kunnen vergroten. Voor deze restcategorie van speelgelegenheden voor behendigheidsspelen is dit
artikel bedoeld. Het gaat dus om speelgelegenheden, waar de Wet op de Kansspelen geen betrekking
op heeft. Deze opzet is een gevolg van de wijziging van de Wet op de kansspelen van 2003.
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
De vergunningsplicht geldt voor het exploiteren van een speelgelegenheid. Artikel 2:39 heeft het
beschermen van de openbare orde en het woon en leefklimaat als doel. Zoals hiervoor geschetst is de
reikwijdte van deze vergunningsplicht beperkt.
Vierde lid Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
Deze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het
bestrijden van gokverslaving een rol. Het is niet wenselijk dat deze vergunning van rechtswege wordt
verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een
lex silencio positivo is hier dan ook om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare
orde en volksgezondheid niet wenselijk. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.
Artikel 2:40 Kansspelautomaten
In artikel 2:40 tweede en derde lid is de term “speelautomaten”, vervangen door “kansspelautomaten”,
waarmee ook gokkasten worden aangeduid waarmee ook geld kan worden gewonnen en waar
doorgaans geen behendigheid bij te pas komt.
AFDELING 8. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST, GEVAAR OF SCHADE
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
Eerste lid
De burgemeester is op grond van artikel 174a van de Gemeentewet bevoegd tot sluiting van
woningen van waaruit (drugs)overlast wordt veroorzaakt.
Tweede lid
Het tweede lid van artikel 2:41 is gebaseerd op de bevoegdheid van de burgemeester ex artikel 13b
van de Opiumwet tot toepassing van bestuursdwang als in voor het publiek toegankelijke lokalen en
daarbij behorende erven drugs als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet worden verkocht,
afgeleverd, verstrekt, of daarvoor aanwezig zijn. Met de laatste wijziging van de Opiumwet is het ook
mogelijk om op te treden tegen drugshandel vanuit woningen en niet voor het publiek toegankelijke
lokalen.
Derde lid
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Aangezien de situatie kan ontstaan dat personen de woning of het lokaal moeten betreden wegens
dringende redenen, is het derde lid aan artikel 2:41 toegevoegd.
Artikel 2:42 Plakken en kladden
Eerste lid
In het eerste lid is sprake van een absoluut verbod. In de term “bekladden” ligt reeds besloten dat het
daarbij niet gaat om meningsuitingen als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet, artikel 10 EVRM en
artikel 19 IVBPR.
Tweede lid
Het aanbrengen van aanplakbiljetten op een onroerende zaak kan worden aangemerkt als een middel
tot bekendmaking van gedachten en gevoelens dat naast andere middelen zelfstandige betekenis
heeft en met het oog op die bekendmaking in een bepaalde behoefte kan voorzien.
Artikel 2:42 verdraagt zich ook met artikel 10 EVRM en artikel 19 IVBPR, aangezien de beperking in
de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting dat uit de toepassing van artikel 2:42 kan
voortvloeien, kan worden aangemerkt als nodig in een democratische samenleving ter bescherming
van de openbare orde.
Een voorwaarde is echter wel dat de gemeente moet zorgen voor voldoende plakplaatsen. Volgens
het vierde lid kan het college aanplakborden aanwijzen en daarvoor nadere regels stellen.
Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
Deze verbodsbepaling beoogt het plegen van misdrijven zoals diefstal met braak te bemoeilijken.
Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke
[vervallen]
Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke
[vervallen]
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
Op basis van artikel van dit artikel kan tegen vormen van onnodige hinder of overlast worden
opgetreden.
Artikel 2:47a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
Lid 1 is ingevoegd, op basis hiervan kan er in de hele gemeente worden gehandhaafd als er sprake is
van verstoren van de openbare orde, nadelig beïnvloeden van het woon- of leefklimaat of het
veroorzaken van overlast als gevolg van het nuttigen van alcoholhoudende drank.
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In lid 2 is een verbod opgenomen om in een bepaald door het college aan te wijzen gebied
alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes met dergelijke drank bij zich te
hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf, of voor
een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet
toestemming is verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te
verstrekken.
Omvang gebied
Er moet een duidelijk omschreven gebied aangewezen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het
uitgaansgebied in het centrum of een park of plein waar regelmatig overlast veroorzaakt wordt.
Het is niet mogelijk het grondgebied van de hele gemeente aan te wijzen. Er moet namelijk wel een
concrete aanleiding te zijn waarom een bepaald gebied aangewezen wordt. Een gebied kan worden
aangewezen als gerechtvaardigde vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde, of de
openbare orde is al aangetast. Als dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente is het
stadium van hinderlijk drankgebruik allang gepasseerd, en heeft de burgemeester zijn
noodbevoegdheden uit de Gemeentewet nodig. Daarnaast zou het college bij een algemeen verbod
elk alcoholgebruik op de openbare weg en op openbare plaatsen, ook van goedwillende personen,
verbieden. Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn tussen middel en doel, en dat zou in strijd
met artikel 3:4, van de Awb. Dit geldt ook voor een verbod om onaangebroken flesjes en blikjes bij
zich te hebben, waar met enige regelmaat naar wordt gevraagd. Het gaat de autonome verordenende
bevoegdheid van de gemeente te boven om te bepalen dat het verboden is ongeopende flesjes
alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
Het is mogelijk dat een verschuiving in het gedrag van de personen in de richting van buiten het
aangewezen gebied gelegen delen van de gemeente zal plaatsvinden. In de meeste gevallen zal dit
echter niet erg waarschijnlijk zijn, omdat mag worden aangenomen dat de aangewezen plaatsen door
hun aantrekkelijke karakter mede bepalend voor het verschijnsel zijn. Als er toch verplaatsing
optreedt, kan het college alsnog ook voor die nieuwe pleisterplaatsen een aanwijzingsbesluit nemen.
Verstoring openbare orde
Bij daadwerkelijke verstoring van de openbare orde kunnen op grond van artikel 2 van de Politiewet
bevelen tot verwijdering worden gegeven.
Soms (als bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat flesjes worden stukgegooid) zal optreden mogelijk zijn
aan de hand van artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht (baldadigheid). De hantering van deze
wetsbepalingen is in de praktijk echter niet eenvoudig. Er bestaat daarom behoefte aan dit artikel,
waardoor optreden in wat men zou kunnen noemen de “voorfase” - dus het bier drinken op bepaalde
plaatsen - mogelijk wordt.
Vanwege de verhoging van de leeftijdsgrens voor drinken in het openbaar naar achttien jaar is de
tekst aangepast. Het aanwijzen van een gebied waar men geen open flesjes en blikjes met
alcoholhoudende drank bij zich mag hebben kan immers geen gevolgen hebben voor jongeren onder
de achttien. Zij mochten dat sowieso al niet.
Artikel 2:48a Verbod gebruik lachgas
Met dit artikel wordt bedoeld dat het gebruik van lachgas op een openbare plaats is verboden, indien
er hinder wordt veroorzaakt, of dat er gedragingen plaatsvinden die de openbare orde verstoren of het
woon- leefklimaat nadelig beïnvloeden.
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2:47 (Hinderlijk gedrag op openbare
plaatsen).
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Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten
Deze bepaling is opgesteld om het misbruik van bepaalde, voor het publiek toegankelijke ruimten
zoals parkeergarages, telefooncellen en wachtlokalen voor een openbaar vervoermiddel tegen te
gaan. In deze bepaling wordt het woord “ruimte” gebruikt ter onderscheiding van het in de APV
voorkomende begrip “weg”. Om een indicatie te geven bij het beantwoorden van de vraag op welke
voor het publiek toegankelijke ruimten de bepaling het oog heeft, is bij wijze van voorbeeld een aantal
ruimten concreet genoemd.
Aan deze bepaling bestaat behoefte omdat op basis van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht,
betreffende het wederrechtelijk vertoeven (in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in
gebruik), slechts kan worden opgetreden indien er sprake is van een handelen van de rechthebbende.
De politie kan niet zonder tussenkomst van de rechthebbende optreden. In het belang van de
handhaving van de openbare orde is het wenselijk dat de politie bij baldadig of ordeverstorend gedrag
in zelfbedieningsruimten in postkantoren, en in andere soortgelijke voor het publiek toegankelijke
ruimten, onmiddellijk kan ingrijpen, mede om de eigendommen van derden te beschermen.
Artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als wapen
Deze bepaling is van toepassing op messen en andere voorwerpen die als wapen kunnen worden
gebruikt. Het artikel heeft ten doel de bescherming van de openbare orde en veiligheid in heel
Albrandswaard. Het openlijk bezit van dergelijke wapens dient daarom op alle wegen in de gemeente
verboden te worden. Om deze reden is niet gekozen voor de systematiek waarbij de burgemeester
gebieden aanwijst waarin het verbod van toepassing is.
Het derde lid grenst het verbod af van de op 1 september 1989 in werking getreden en in 2011
aangepaste Wet wapens en munitie. Deze wet verbiedt onder meer het dragen van steekwapens op
de openbare weg of andere voor het publiektoegankelijke plaatsen, anders dan vervoer (dat wil
zeggen: zodanig verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend). Ondanks
de wetswijziging blijft een dergelijk APV artikel noodzakelijk. Het APV artikel maakt direct optreden
beter mogelijk, doordat het ook het openlijk bij zich dragen van een wapen strafbaar stelt. Afhankelijk
van de omstandigheden vallen hieronder voorwerpen zoals dolkmessen, knuppels, flessen en
tafelpoten. In die omstandigheden gaat het om de (directe) bescherming van de persoonlijke vrijheid
of integriteit
Artikel 2:50b Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties
Op grond van dit artikel geldt een verbod om op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk
besluit verboden is verklaard of ontbonden is vanwege strijd met de openbare orde. Te denken valt
hierbij aan zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam,
logo’s, spreuken, kleding en andere aanduiding op motoren.
Strafbaarstelling van het verbod vindt plaats in artikel 6:1. Voor het geval van samenloop met de
strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht (met name relevant na het onherroepelijk worden van
een rechterlijke uitspraak) is voorzien in een anti-samenloopbepaling (tweede lid).
Voor evenementen – die niet altijd hoeven plaats te vinden op openbare plaatsen en in voor publiek
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven – is In artikel 2:26 eenzelfde verbod opgenomen.
Zie uitgebreider de toelichting op het tweede en derde lid van dat artikel.
Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen
Het plaatsen van voertuigen is op verschillende plaatsen geregeld, steeds met een wisselende
bedoeling: de instandhouding van het plantsoen, het tegengaan van diefstal of verkeersbelangen. In
dit artikel gaat het om de voorkoming van overlast.
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Het neerzetten van fietsen en bromfietsen tegen panden die niet door de eigenaren van de voertuigen
worden bezocht of op plaatsen waar deze voertuigen hinder of schade kunnen veroorzaken, geeft
vaak aanleiding tot klachten. Dit artikel geeft de mogelijkheid hiertegen op te treden.
Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke
[vervallen]
Artikel 2:53 Bespieden van personen
[gereserveerd]
Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur
[gereserveerd]
Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren
[gereserveerd]
Artikel 2:56 Alarminstallaties
[gereserveerd]
Artikel 2:57 Loslopende honden
Dit artikel beperkt het loslopen van honden op de weg, zonder dat de hond aangelijnd is, en op
kinderspeelplaatsen e.d. Aan dit artikel ligt in van de voorkoming en bestrijding van overlast.
In het bijzonder heeft dit artikel de volgende bedoelingen:
- de bescherming van de verkeersveiligheid, die door loslopende honden in gevaar kan worden
gebracht;
- het voorkomen van beschadiging aan eigendommen van derden;
- het voorkomen van hinder voor voetgangers;
- het bestrijden van verontreiniging (bijvoorbeeld van speelweiden, zandbakken, e.d.);
- het voorkomen van schade en dierenleed, die worden veroorzaakt doordat loslopende honden
andere dieren en wel met name schapen en kippen naar het leven staan.
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de belangen van de hondenbezitter zich tegen een
strikte toepassing van het aanlijngebod verzetten. Het betreft hier onder andere de eigenaren van
blindengeleidehonden en andere sociale hulphonden. Voor deze categorie is in het derde lid een
voorziening getroffen.
Als in strijd met het in dit artikel neergelegde verbod honden loslopend worden aangetroffen, kunnen
de honden op basis van artikel 125 van de Gemeentewet (bestuursdwang) gevangen worden
genomen en overgedragen aan een door het college aangewezen asiel. Dit vindt uiteraard niet plaats
wanneer de eigenaar direct te achterhalen is.
Het Burgerlijk Wetboek geeft in boek 5 een regeling voor gevonden dieren. De vinder van een hond
kan het dier bij de gemeente in bewaring geven. De gemeente moet op basis van artikel 5:8 BW
vervolgens ten minste twee weken de verzorging van het dier op zich nemen. In de praktijk wordt
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hieraan meestal vorm gegeven door het dier onder te brengen bij een dierenasiel, waarbij de
gemeente de kosten voor het verblijf, de voeding en de verzorging betaalt. Na twee weken is de
burgemeester bevoegd het dier te verkopen of weg te geven. Als deze mogelijkheden zijn uitgesloten
dan kan de burgemeester het dier laten afmaken. De termijn van twee weken kan worden bekort als
de kosten voor de verzorging onevenredig hoog zullen zijn of als het afmaken van het dier om
geneeskundige redenen is vereist.
Deze regeling geldt alleen voor gevonden dieren. Wanneer de eigenaar het dier niet is verloren,
bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat het dier slechts even verwijderd is van eigenaar of erf, is er geen
sprake van een “gevonden dier”.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden
Straatverontreiniging kan grote gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Ook wordt via
hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, het voor honden dodelijke
canine parvo virus verspreid.
Er zijn verschillende manieren om de overlast van hondenuitwerpselen aan te pakken.
Handhaving vraagt betrapping op heterdaad, de bedoeling van de bepaling is daardoor deels
preventief .
Artikel 2:59 Gevaarlijke en blaffende honden
Dit artikel schept voor het college de mogelijkheid om na een (bijt)incident met een hond dat naar zijn
oordeel niet voldoende ernstig is om strafrechtelijk op te treden (wat er doorgaans op neer komt dat de
hond in beslag wordt genomen en een gedragstest ondergaat om te bekijken of de hond
geresocialiseerd kan worden of helaas moet inslapen), de eigenaar te verplichten de hond te
muilkorven en/of kort aan te lijnen.
Lid 5 bevat een mogelijkheid om op te treden tegen blaffende honden die overlast veroorzaken. .
Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
Het aanlijn- en/of muilkorfgebod dat de burgemeester kan opleggen voor het laten verblijven of laten
lopen van een gevaarlijke hond op een openbare plaats of op het terrein van een ander (artikel 2:59),
is niet in alle gevallen voldoende om bijtincidenten te voorkomen. Deze maatregel voorkomt niet dat
mensen geconfronteerd worden met bijtincidenten op privéterrein. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan postbezorgers en koeriers, maar ook aan bijtincidenten die plaatsvinden binnen een
huishouden. Om hier enigszins aan tegemoet te komen is artikel 2:59a opgenomen. Hierin is bepaald
dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn
terrein los te laten lopen. Het verbod geldt niet als in de bepaling genoemde voorzieningen zijn
getroffen waardoor gevaar voor derden in de openbare en vrij toegankelijke privéruimte niet aanwezig
is.
Deze bepaling is gericht op de veiligheid in de openbare ruimte en voorkomt dat gevaarlijke honden
op de openbare weg komen doordat ze van het terrein ontsnappen.
Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
[vervallen]
Artikel 2:61 Wilde dieren
[gereserveerd]
Artikel 2:62 Loslopend vee
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[vervallen]
Artikel 2:63 Duiven
[vervallen]
Artikel 2:64 Bijen
[gereserveerd]
Artikel 2:65 Bedelarij
[vervallen]
AFDELING 9. BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN
Artikel 2:66 Definitie
De bestuurlijke aanpak van heling binnen de gemeente kan een belangrijk aanvulling vormen op het
politioneel strafrechtelijk optreden.
De in artikel 141 WvSv genoemde opsporingsambtenaren hebben om controle uit te oefenen vrije
toegang tot alle vestigingen en andere plaatsen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij
door een handelaar worden gebruikt. Indien deze plaatsen als woning zijn aan te merken, moet het
bepaalde in de Algemene wet op het binnentreden in acht worden genomen. De politie kan
voorwerpen in beslag nemen.
Voor de handhaving van de helingbepaling zal er op moeten worden toegezien dat bekend is, welke
handelaren zich in de gemeente hebben gevestigd. Aan de verplichting ex artikel 437ter, tweede lid,
WvSr om zich schriftelijk aan te melden bij de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar
wordt in de huidige praktijk door veel handelaren niet voldaan.
In dat geval zal de burgemeester gebruik moeten maken van de mogelijkheid de hem door artikelen
437 e.v. WvSr toegekende taken op te dragen aan door hem aan te wijzen ambtenaren.
Door capaciteitsproblemen bij de politie zal het doorgaans niet mogelijk zijn alle handelaren aan een
regelmatige controle te onderwerpen. De controle zal zich moeten toespitsen op die branches waarin
relatief veel gestolen goederen worden verhandeld en waarin relatief veel notoire helers voorkomen
(de antiek , (brom)fiets en autohandel).
Ten behoeve van de andere branches kan het college vrijstelling verlenen van de in de gemeentelijke
helingvoorschriften opgenomen registratieverplichtingen.
Handelaar
Voor de omschrijving van het begrip “handelaar” verwijst artikel 437, eerste lid, Wetboek van
Strafrecht naar de Algemene Maatregel van Bestuur . Artikel 1 van dit besluit noemt als handelaren:
opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud, zilver, edelstenen,
uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en
videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Onder “handelaren in gebruikte en
ongeregelde goederen” worden tevens handelaren in antiek en curiosa verstaan. Daarom hoeven zij
niet apart te worden vermeld.
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
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Net als het inkoopregister moet het verkoopregister doorlopend zijn. Een doorlopend register is een
register waarin de aantekeningen waarvoor het is bestemd achtereenvolgens naar tijdsorden worden
ingeschreven, met uitsluiting van de mogelijkheid van latere inschrijvingen. Een register waarin een
aantal bladzijden ontbreekt, is geen doorlopend register. Het register mag geen onregelmatigheden en
hiaten vertonen en moet chronologisch zijn.
Eerste lid
Hier is een algemene verplichting opgenomen om een verkoopregister bij te houden. Aangezien het
meestal zal gaan om bepaalde goederen als fietsen, auto’s of antiek, is in het tweede lid een
vrijstellingsbepaling toegevoegd.
Derde lid
Hier wordt de lex silencio positivo van toepassing verklaard op de ontheffing van het tweede lid. De
burgemeester kan vrijstelling verlenen van één tot alle verplichtingen in dit artikel. Doorgaans zal
daarvoor een praktische reden zijn. Bovendien lijdt de ondernemer doorgaans geen grote schade
wanneer er per abuis een vrijstelling van rechtswege ontstaat en die wordt teruggedraaid.
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
De aanmeldingsplicht is in onderdeel a, sub 1e, nader uitgewerkt.
Als er zich wijzigingen in het adres of beroep van de handelaar voordoen, dient de burgemeester
hiervan in kennis te worden gesteld. De politie kan hierdoor de registratie van de handelaren up to
date houden.
Hier spelen onder meer de omstandigheden waaronder het goed aan de handelaar wordt aangeboden
en diens wetenschap zelf een rol. Hier is de ondernemer die het initiatief moet nemen.
Door de bevoegdheid tot inzage van het verkoopregister bij de daartoe aangewezen ambtenaar te
leggen, kan deze ambtenaar zowel het inkoop als het verkoopregister inzien.
Bij een regeling tot effectieve helingbestrijding mag een bepaling betreffende de vervreemding van
door opkoop verkregen goederen niet ontbreken. Artikel 2:68, onder d, voorziet hierin.
Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
[gereserveerd]
Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven
Dit artikel is verplaatst naar afdeling 4 Toezicht op openbare inrichtingen en is genummerd artikel
2:32.
AFDELING 10. CONSUMENTENVUURWERK
Artikel 2:71 Definitie
Deze afdeling geeft regels omtrent de verkoop en het bezigen van consumentenvuurwerk rond en
tijdens de jaarwisseling, in aanvulling op het Vuurwerkbesluit. Het Vuurwerkbesluit beoogt de gehele
keten van het invoeren dan wel vervaardigen of assembleren, verhandelen, uitvoeren, opslaan,
bewerken en afsteken van vuurwerk te reguleren, met inbegrip van bepaalde vervoershandelingen
met vuurwerk. De regels ten aanzien van het vervoer van vuurwerk zijn gesteld ter uitwerking van
artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).
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Het Vuurwerkbesluit kent dus regels voor zowel consumentenvuurwerk als professioneel vuurwerk.
Definitie consumentenvuurwerk
Voor de omschrijving van het begrip “consumentenvuurwerk” is aansluiting gezocht bij de omschrijving
daarvan in artikel 1.1.1, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.
Fop- en schertsvuurwerk
Fop- en schertsvuurwerk is een aparte groep consumentenvuurwerk, genoemd in bijlage II van de
Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk. Op grond van artikel 2.3.7 van het
Vuurwerkbesluit is fop- en schertsvuurwerk het hele jaar door verkrijgbaar en kan het ook gedurende
het hele jaar worden afgestoken.
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van vuurwerk tijdens verkoopdagen
Verkoopvergunning consumentenvuurwerk
Op basis van dit artikel kan het college aan een bedrijf of nevenbedrijf een vergunning verlenen voor
het verkopen van consumentenvuurwerk tijdens de door het Vuurwerkbesluit aangewezen
verkoopdagen. Het Vuurwerkbesluit kent voor de verkoop van consumentenvuurwerk tijdens de
jaarwisseling een aantal uniforme regels:
- Een verbod om consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen aan een particulier (artikel
2.3.2, eerste lid).
- Dit verbod geldt niet op 29, 30 en 31 december, met dien verstande dat als een van deze
dagen een zondag is het verbod eveneens op die zondag geldt. In dat geval geldt het verbod
om vuurwerk ter beschikking te stellen niet op 28 december (artikel 2.3.2, tweede lid).
- Een verbod om per levering meer dan vijfentwintig kilogram consumentenvuurwerk aan een
particulier ter beschikking te stellen (artikel 2.3.3).
- Een verbod om consumentenvuurwerk aan een particulier bedrijfsmatig ter beschikking te
stellen op een andere plaats dan een verkoopruimte die voldoet aan de in bijlage 1 gestelde
voorschriften en de door het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 2.2.3 gestelde nadere
eisen (artikel 2.3.4).
- Een verbod om consumentenvuurwerk bedrijfsmatig ter beschikking te stellen aan personen
die jonger zijn dan twaalf (vuurwerk categorie F1) , zestien (vuurwerk categorie F2), of
achttien jaar (vuurwerk categorie F3) (artikel 2.3.5).
Artikel 1:8 bevat de algemene weigeringsgronden die bij elke vergunning kunnen worden gehanteerd.
Bij de vuurwerkverkoopvergunning betreft dit blijkens jurisprudentie niet het belang van de openbare
veiligheid, maar het belang van de handhaving van de openbare orde en het tegengaan van hinder en
overlast. Met het oog op deze belangen kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden.
Te denken valt aan voorschriften betreffende het verkeer, het voorkomen van parkeerproblemen en de
leefbaarheid vanwege de korte verkoopperiode en de vele klantcontacten die er in die periode zijn.
Verkooppunten kunnen zo worden verplicht verkeersregelaars in te schakelen om verkeersproblemen
in de verkoopperiode te voorkomen.
Koopzondag
In artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit wordt de koopzondag uitdrukkelijk uitgesloten als verkoopdag.
Consumentenvuurwerk mag niet op zondag worden verkocht. Het verbod geldt ook in die gevallen
waarin de binnen de wettelijke termijn vallende zondag door de gemeente is aangewezen als zondag
waarop winkels open mogen zijn.
Tweede lid
Nu detailhandel ook onder de reikwijdte van het begrip ‘dienst’ in de zin van de Dienstenrichtlijn valt, is
de lex silencio positivo in beginsel van toepassing op grond van artikel 28, eerste lid, van de
Dienstenwet. Gezien de grote toeloop die een vuurwerkhandel doorgaans met zich meebrengt en de
scherpe concurrentie in deze branche, wordt de lex silencio positivo echter van toepassing
uitgezonderd.
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Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een
ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.
Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt op dit tijdstip toelaatbaar geacht vanwege de koppeling
van het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de
Nederlandse volkscultuur.
Toch kunnen er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is toegelaten, plaatsen zijn waar het afsteken
van consumentenvuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet worden geacht (bijvoorbeeld bij
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen met rieten daken, in winkelstraten, bij dierenasiels enz.). Dit
artikel geeft het college de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar het afsteken van
consumentenvuurwerk altijd verboden is.
Het tweede lid maakt het mogelijk om op te treden tegen het bezigen van consumentenvuurwerk in
bijvoorbeeld een promenade, een passage, een portiek of een volksverzameling.
Artikel 2:73a Carbidschieten in de open lucht
Deze bepaling spreekt voor zich.
AFDELING 11. DRUGSOVERLAST
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Afbakening met de Opiumwet
In de Opiumwet wordt geen aandacht besteed aan overlast ten gevolge van drugshandel op straat.
Om hiertegen te kunnen optreden is het noodzakelijk in de APV een artikel op te nemen dat het
voorkomen van de aantasting van de openbare orde en van strafbare feiten tot doel heeft.
Drugshandel op straat en coffeeshopbeleid
Artikel 2:74 is opgenomen om de overlast op straat tegen te gaan. De straathandel in drugs kan leiden
tot een verstoring van de openbare orde. Om daartegen op te treden is het noodzakelijk in de APV
een bepaling op te nemen, die tot doel heeft het voorkomen van de aantasting van de openbare orde
en van strafbare feiten. In praktijk gaat het met name om harddrugs.
In dit artikel zijn zowel de aanbieders als ontvangers en bemiddelaars (“drugsrunners”) strafbaar
gesteld. Het “kennelijk doel” kan blijken uit ervaringsfeiten en concrete omstandigheden zoals het
aanspreken van voorbijgangers, het waarnemen van transacties enz.
Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
Sommige druggebruikers gebruiken hun drugs – of treffen daartoe voorbereidingen – in het openbaar.
Dit veroorzaakt gevoelens van onbehagen en onveiligheid bij het publiek. Op basis van dit artikel kan
de politie overgaan tot aanhouding van de betrokken gebruikers of deze van bepaalde – bij hen
favoriete – plekken wegsturen. Ook kan de politie de voorwerpen waarmee de overtreding wordt
gepleegd (hulpmiddelen, drugs) strafrechtelijk in beslag nemen. Op grond van de huidige redactie van
artikel 2:74a bestaat er geen overlap met de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.
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AFDELING 12 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE BURGEMEESTER
Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
Dit artikel voorziet in de bevoegdheid van de burgemeester om bij grootschalige ordeverstoringen
groepen ordeverstoorders maximaal 12 uur op te houden op een door de burgemeester aangewezen
plaats. Het vervoer naar de plaats van ophouding is hieronder begrepen. Bij grootschalige
ordeverstoringen moet gedacht worden aan situaties als risicowedstrijden in het betaald voetbal, uit de
hand lopende demonstraties en krakersrellen.
De bepaling spreekt overeenkomstig de wet van “door hem [= de burgemeester] aangewezen
groepen”. Dit verplicht de burgemeester concreet de groep te benoemen waarop bestuurlijke
ophouding wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de formulering “degenen die zich door
kleding, uitrusting of gedraging manifesteren als supporter van .../deelnemer aan de actie tegen ...”.
Verder kan de groep nader worden aangeduid door de plaats aan te geven waar de groep zich
bevond op het moment dat het besluit tot ophouding werd genomen, de handelingen die de leden van
de groep op dat moment verrichtten de grootte van de groep of door vermelding van de taal, herkomst
of nationaliteit van de leden van de groep.
De bepaling vereist een nadere invulling van specifieke voorschriften die zich bij groepsgewijze nietnaleving voor het overgaan tot bestuurlijke ophouding lenen.
Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden
Op grond van artikel 151b Gemeentewet kan de raad aan de burgemeester bij verordening de
bevoegdheid verlenen om gebieden aan te wijzen, waarin de officier van justitie de
controlebevoegdheden die genoemd worden in artikel 50, 51 en 52 Wet wapens en munitie, kan
uitoefenen. Het gaat om de controlebevoegdheden om binnen het aangewezen gebied:
- vervoermiddelen te onderzoeken;
- een ieders kleding te onderzoeken;
- te vorderen dat verpakkingen die men bij zich draagt, worden geopend.
De burgemeester kan een gebied aanwijzen als uit feiten of omstandigheden blijkt dat er sprake is van
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur
die niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van
de openbare orde. Voordat de burgemeester een gebied aanwijst, overlegt hij hierover in de lokale
gezagsdriehoek met de officier van justitie en de korpschef. Daarbij komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
- feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is van verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
- zorgvuldige afweging van het objectieve en subjectieve veiligheidsbelang en het individuele belang
van de burgers (privacy);
- subsidiariteit en proportionaliteit;
- breder handhavingsbeleid in het beoogd gebied ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
Eerste lid

Toelichting APV 2021

31

Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet kan de gemeenteraad aan de burgemeester bij
verordening de bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen in
het belang van de handhaving van de openbare orde. De gemeenteraad kan daarbij bepalen tot welke
openbare plaatsen de bevoegdheid zich uitstrekt en voor welke duur de inzet van camera’s ten
hoogste mag geschieden. Volgens de wetgever is hierdoor de toekenning van de bevoegdheid tot de
inzet van camera’s met democratische waarborgen omkleed. De gemeenteraad kan de bevoegdheid
van de burgemeester inperken.
Het besluit van de burgemeester tot plaatsing van camera’s op een openbare plaats is een besluit van
algemene strekking waartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor
belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat.
Het kan voorkomen dat beelden worden gemaakt van personen die een pand binnengaan of verlaten.
De eigenaren van dergelijke panden zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van de Awb,
evenals bijvoorbeeld degenen die in zo’n pand werken of wonen (huurders) of anderszins regelmatige
bezoekers van zo’n pand zijn.
Per 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd, waardoor niet alleen toezicht met vaste
camera’s mogelijk is, maar ook met mobiele camera’s. De reden is met name dat vaste camera’s in de
praktijk vaak niet adequaat bleken bij het bestrijden van zich snel en gemakkelijk verplaatsende
criminaliteit, hinder en vandalisme
Uit gesprekken met vertegenwoordigers uit de bestuurlijke, justitiële en politiële praktijk, waaronder
gemeenten, bleek dat toezicht met vaste camera’s soms tekort schiet: “Bij aanhoudende en zich
verplaatsende overlast kan gedacht worden aan overlast veroorzaakt door hangjongeren, door
drugsgebruikers en drugsdealers, door straatrovers en zakkenrollers en door personen die
vernielingen aanrichten in de publieke ruimte. Diverse recentelijk verschenen gemeentelijke
evaluatierapporten over cameratoezicht in de publieke ruimte erkennen de tendens dat overlast zich
verplaatst en dat bij verplaatsingseffecten vast cameratoezicht als toezichtinstrument tekort schiet”.
“Onder handhaving van de openbare orde door de burgemeester valt immers ook de algemene
bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke
samenleving”.
Doel van het cameratoezicht
Gemeentelijk cameratoezicht op grond van artikel 151c van de Gemeentewet mag uitsluitend
plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde. Dit begrip omvat ook de algemene
bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke
samenleving. Dit hoofddoel laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag
dienen. Zo biedt artikel 151c, zevende lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen
beelden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast mogen
camera’s worden gebruikt om de politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever in te zetten.
De preventieve werking van cameratoezicht vergroot bovendien hun veiligheid.
Kenbaarheid
In artikel 151c, vierde lid, van de Gemeentewet is vastgelegd dat het gebruik van camera’s kenbaar
moet zijn. Burgers moeten in elk geval in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat zij op
beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat valt binnen het bereik van de camera’s.
Aan het kenbaarheidsvereiste moet niet alleen worden voldaan als er beelden worden vastgelegd,
maar ook als sprake is van monitoring en er dus geen opnames worden gemaakt. Door het goed
zichtbaar plaatsen van borden, waarop wordt aangeven dat in het betrokken gebied met camera’s
wordt gewerkt, kan het publiek op deze mogelijkheid worden geattendeerd. Overigens houdt het
kenbaarheidsvereiste niet in dat camera’s altijd zichtbaar moeten zijn of dat de burgers op de hoogte
moeten worden gesteld van de precieze opnametijden.
In artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht is de niet-kenbare toepassing van cameratoezicht op
voor het publiek toegankelijke plaatsen strafbaar gesteld! De straf kan een hechtenis van ten hoogste
twee maanden inhouden of een geldboete van € 4.500.
Tweede lid
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De gemeenteraad heeft op grond van artikel 151c, eerste lid, van de Gemeentewet de bevoegdheid
om ook andere plaatsen, die zonder enige vorm van beperking publiek toegankelijk zijn, aan te wijzen
als openbare plaats en zo onder de reikwijdte van de wet te brengen. Het gaat dan om plaatsen, zoals
parkeerterreinen, die vanwege het doelgebonden verblijf niet onder de definitie van openbare plaats
uit de Wom vallen. De wetgever heeft hiermee beoogd dat gemeenten snel kunnen inspelen op
gebleken lokale behoeften. Het uitgangspunt blijft te allen tijde dat het cameratoezicht noodzakelijk
moet zijn met het oog op de handhaving van de openbare orde.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
Algemeen
Overtreding van een gebiedsontzegging die krachtens dit artikel is gegeven, is een overtreding van
een ambtelijk bevel (artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht); dus niet een overtreding van de APV
zelf. Het is een misdrijf; overtreding wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden
of een geldboete van de tweede categorie. Kan van de overtreder geen vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland worden vastgesteld, dan is strafrechtelijk onder omstandigheden voorlopige hechtenis
mogelijk.
Lid 1
De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan dat de gebiedsontzegging kan opleggen. In de
regel zal, alvorens over te gaan tot oplegging van een dergelijke gebiedsontzegging, eerst een
waarschuwing worden gegeven.
Lid 2
Het tweede lid ziet op de situatie dat een openbare-ordeverstoorder opnieuw een misstap begaat met
betrekking tot strafbare feiten of de openbare orde in een bepaald gebied. In dit geval is het
gelegitimeerd om een gebiedsontzegging van meerdere weken op te leggen. Immers zal veelal eerst
een waarschuwing hebben plaatsgevonden, vervolgens de oplegging van een kortdurende
gebiedsontzegging en pas daarna een gebiedsontzegging in de zin van het tweede lid. Er is aldus een
dusdanige voorgeschiedenis dat proportionaliteit en subsidiariteit niet aan een langdurig
gebiedsontzegging in de weg staan.
Lid 3
Het is in het licht van proportionaliteit en subsidiariteit geboden om slechts tot oplegging van een
langdurige gebiedsontzegging over te gaan, wanneer de gedraging waarop deze oplegging betrekking
heeft binnen een bepaalde periode na oplegging van de eerste gebiedsontzegging plaatsvindt. Vindt
de gedraging aldus na deze periode plaats, dan wordt een langdurige gebiedsontzegging niet
gelegitimeerd geacht.
Lid 4
Dit lid geeft de burgemeester de bevoegdheid om, wanneer hij dat noodzakelijk acht in verband met
de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, het bevel te beperken. Hierbij zal rekening
gehouden worden met (de noodzaak) zich in het aangewezen gebied te bevinden in een middel van
openbaar vervoer, het aldaar werkzaam en/of woonachtig zijn, een (ander) aantoonbaar redelijk
belang om zich aldaar op te houden, staatkundige en religieuze vrijheid en het familieleven. Ook is
ontheffing mogelijk.
Artikel 2:78a Verblijfsverbod
De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
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Algemeen
Artikel 151d van de Gemeentewet regelt dat de raad bij verordening kan bepalen dat degene die een
woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven,
er zorg voor draagt dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke
nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt
veroorzaakt. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang als
bedoeld in artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet ter zake van overtreding van het door de raad
bij verordening gestelde voorschrift.
Ultimum remedium
Uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een ultimum remedium. Artikel 151d, tweede lid, van
de Gemeentewet regelt dat het instrument van de last onder bestuursdwang (voor de goede orde, dat
impliceert dat de burgemeester ook een last onder dwangsom kan opleggen) alleen wordt ingezet als
er geen andere geschikte manier voorhanden is om de overlast aan te pakken. Bij een besluit om op
grond van deze bepaling een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen zal
de burgemeester dus moeten motiveren dat er geen andere geschikte instrumenten waren om de
woonoverlast tegen te gaan. Alleen al daarom zal er aan zo’n besluit een stevig dossier ten grondslag
moeten liggen. Het meest overtuigend zou zijn als uit het dossier blijkt dat andere instrumenten als
buurtbemiddeling al zijn geprobeerd zonder het gewenste resultaat.
Het ultimum remedium karakter geldt in nog sterkere mate als sprake is van een huisverbod als
bedoeld in het derde lid van artikel 151d. Een zo zware maatregel, die een inbreuk betekent op het
grondwettelijk beschermde woonrecht, is alleen mogelijk wanneer de ernst van de situatie dat eist en
er werkelijk geen andere optie meer open staat.
Eerste lid
Dit lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo te gedragen dat zijn of
haar buren daar geen ernstige hinder van ondervinden. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder kan ook
de verhuurder worden aangesproken.
Tweede lid
In het tweede lid regelt de raad in welke gevallen de burgemeester in ieder geval toepassing kan
geven aan de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder
dwangsom. In het artikel is niet expliciet bepaald dat de burgemeester een last onder dwangsom kan
opleggen, omdat dit reeds volgt uit de artikel 5:32 van de Awb juncto artikel 125 van de Gemeentewet.
Welke herstelsanctie het meest geëigend is in een specifieke situatie zal steeds door de burgemeester
moeten worden afgewogen. De burgemeester kan in beleidsregels vastleggen hoe hij of zij invulling
geeft aan deze bevoegdheid. Een van de genoemde gevallen is “ernstige vervuiling of verwaarlozing
van een woning of een erf”. Artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 regelt de facto hetzelfde, ook met
het tegengaan van overlast als motief. Dit artikel zal naar verwachting met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet vervallen, maar daar zal nog wel de nodige tijd over heen gaan. De last onder
bestuursdwang of dwangsom die de burgemeester kan opleggen kan bestaan uit
gedragsaanwijzingen waaraan de overtreder zich te houden heeft.
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Artikel 2:79a Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen
Dit artikel is een aanvulling op de bevoegdheden van de burgemeester om op grond van de APV of
artikel 13b van de Opiumwet overlastgevende inrichtingen, zoals horecabedrijven en seksinrichtingen,
dan wel woningen te sluiten op grond van artikel 174a Gemeentewet. De burgemeester kan met
behulp van dit artikel optreden wanneer in een voor het publiek openstaand gebouw strafbare feiten
plaatsvinden waardoor de openbare orde of het woon- of leefklimaat nadelig wordt beïnvloed of
wanneer ondernemers van (dienstverlenende) bedrijven zoals garages, autoverhuurbedrijven,
uitzendbureaus, winkels, bioscopen of afhaalgelegenheden zoals pizzeria’s of snackbars, overlast
(blijven) veroorzaken of ter plaatse strafbare feiten plegen, deze faciliteren, gedogen of op enigerwijze
toestaan. De burgemeester zal o.a. bij zijn oordeel aansluiting zoeken bij de in artikel 2:28 APV
beschreven situaties.
Tevens geeft het artikel de burgemeester de mogelijkheid om op te treden, indien er in of vanuit een
pand (niet zijnde een woning) wordt gegokt, waarvoor geen toestemming is gegeven op grond van de
Wet op de Kansspelen. Indien sprake is van een illegale gokpand staat vast dat zonder meer sprake is
van een aantasting van de openbare orde (in ruime zin te verstaan). Gokpanden die tevens als woning
in gebruik zijn, kunnen niet op basis van dit artikel uit de APV worden gesloten.
Artikel 174 van de Gemeentewet geeft de burgemeester de mogelijkheid over te gaan tot sluiting,
indien sprake is van een ordeverstoring die concreet voorzienbaar is en een actuele dreiging vormt
voor de ordelijke gang van zaken, waartegen onmiddellijk moet worden opgetreden. De sluiting kan
dan slechts van korte duur zijn.
In het zesde lid van dit artikel wordt de mogelijkheid geboden, dat de burgemeester een sluiting voor
(on)bepaalde duur op verzoek van een belanghebbende opheft. De burgemeester zal daartoe in de
regel alleen over gaan op het moment dat er voldoende garanties aanwezig zijn waaruit blijkt dat de
openbare orde en veiligheid in de omgeving van het pand gewaarborgd is. Hiervan is geen sprake als
er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de situatie die heeft geleid tot een sluiting.
Artikel 2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
De aanpak van ondermijnende criminaliteit maakt onderdeel uit van ons Integraal Veiligheidsbeleid.
Drugshandel, witwassen, (belasting)fraude, illegaal gokken en uitbuiting zijn voorbeelden van
criminele (economische) activiteiten die de samenleving kunnen ondermijnen. De aanpak van deze
vorm van (georganiseerde) criminaliteit is een bijzonder lastige taak. De verwevenheid van boven- en
onderwereld, alsmede de verhulling van de criminaliteit, bemoeilijken de bestrijding daarvan. Deze
vormen van criminaliteit zijn niet altijd zichtbaar, maar tasten de fundering van de samenleving aan.
Het risico bestaat dat malafide ondernemers zich vestigen in sectoren waar het toezicht van de
overheid beperkter is. Om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren en het risico op
ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, is in de APV een artikel opgenomen. Artikel 2:79b geeft de
burgemeester de bevoegdheid om via een aanwijzing een vergunningplicht te introduceren voor
panden, straten, gebieden of branches. Het betreft hier geen vergunning in het belang van
economische ordening, maar primair in het belang van openbare orde en veiligheid. Om die reden is
de bevoegdheid belegd bij de burgemeester.
De gemeente kan controle uitoefenen op de naleving van de gestelde voorschriften en handhaven bij
overtreding. Van de mogelijkheid om een vergunningplicht te introduceren gaat bovendien een
preventieve werking uit. Dit draagt bij aan het aantrekken van bonafide ondernemers en het weren van
malafide ondernemers. Ook kan bij de aanvraag voor een vergunning de Wet Bibob worden ingezet.
Eerste lid
De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Voor de definitie van het begrip exploitant is
aansluiting gezocht bij hoofdstuk 2 en 3. Het ‘voor rekening en risico’ heeft betrekking op de
natuurlijke persoon of op de rechtspersoon. Het bestuur van een rechtspersoon kan zelf ook een
rechtspersoon zijn, maar gelet op de (persoonlijke) eisen die worden gesteld aan de exploitant dient er
uiteindelijk altijd één natuurlijke persoon te zijn die kan worden beschouwd als exploitant in de zin van
de APV – al dan niet als vertegenwoordiger van die rechtspersoon. De dagelijkse leiding in het bedrijf
kan in plaats van bij de exploitant zelf, bij een beheerder rusten. Er wordt dus in het kader van de
vergunningverlening gewerkt met een beheerderslijst. Voor het begrip bedrijf wordt aangesloten bij het
algemeen spraakgebruik. Het betreft hier voor het publiek toegankelijke bedrijven, zoals winkels (al
dan niet met een horecacomponent) of dienstverlenende bedrijven.
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Tweede lid
De systematiek van artikel 2:79b gaat uit van een pand-, gebieds- of branchegerichte aanpak.
Hiermee kan maatwerk geleverd worden. De burgemeester kan met een aanwijzingsbesluit nieuwe en
reeds gevestigde ondernemers onderwerpen aan een systeem van verplichte vergunningen. De
noodzaak van een aanwijzing, alsmede de duur van de aanwijzing, wordt zorgvuldig gemotiveerd. De
uitgangspunten van proportionaliteit en subsidiariteit gelden. Bij een gebiedsgewijze aanpak wordt de
noodzaak van de aanwijzing mede bezien in samenhang met de andere maatregelen in een gebied.
De vergunning wordt op grond van artikel 1.7 verleend voor de duur van het aanwijzingsbesluit. De
vergunningplicht kan op pandniveau worden ingezet door deze bijvoorbeeld na concrete incidenten
(strafbare feiten) van toepassing te verklaren op het pand of wanneer als gevolg van de wijze van
exploitatie in dat pand de leefbaarheid of openbare orde onder druk staat (repressieve aanwijzing).
Daar waar strafbare feiten in een pand worden geconstateerd en de pandeigenaar niet intrinsiek
gemotiveerd is om mee te werken aan de bestrijding hiervan biedt een pandsgewijze vergunningplicht
soelaas. De vergunningplicht is dan direct van toepassing op de nieuwe of zittende ondernemer.
Daarmee kan maatwerk worden geboden, en worden andere ondernemers, voor zover dat niet nodig
is, niet in de aanwijzing betrokken. Een aanwijzing die specifiek op een bepaald pand is gericht, kan
dan juist proportioneel en gerechtvaardigd zijn. Indien sprake is van een (ernstige) structurele
problematiek in een bepaalde branche of gebied kan op grond van het APV artikel een
vergunningplicht voor een branche of gebied worden ingevoerd. Een aanwijzing van een bepaalde
branche kan op een bepaalde wijk of straat betrekking hebben, maar het gebied waarvoor een
bepaalde branche wordt aangewezen, kan ook de gehele gemeente beslaan. Bij aanwijzing van een
branche wordt gemotiveerd waarom de bedrijfsmatige activiteiten met het oog op de openbare orde en
veiligheid gereguleerd moeten worden.
Tot slot kunnen (op voorhand) straten of gebieden aangewezen worden (preventieve aanwijzing). Bij
een dergelijke aanwijzing gelden voor gevestigde en nieuwe ondernemers in die gebieden of straten
een vergunningplicht. Dit kan gerechtvaardigd zijn nu de aanwijzing alleen plaatsvindt bij straten of
gebieden waar de leefbaarheidsproblemen het grootst zijn en de openbare orde en veiligheid onder
druk staat. Het belang van de verbetering van de situatie in de gehele straat of het gebied kan zo’n
aanwijzing rechtvaardigen. Het kan ook van belang zijn om te voorkomen dat het probleem zich
onmiddellijk naar een naastgelegen pand verplaatst. Een dergelijke aanwijzing zal doorgaans deel
uitmaken van een bredere aanpak. De burgemeester wijst een pand, gebied of een bedrijfsmatige
activiteit uitsluitend aan als in dat gebied dan wel door de wijze van exploitatie van het pand of door de
bedrijfsmatige activiteiten naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en
veiligheid onder druk staat dan wel nadelig kan worden beïnvloed. Dit criterium drukt uit dat het voor
een aanwijzing niet noodzakelijk is dat zich concrete incidenten hebben voorgedaan. Een aanwijzing
kan ook preventief worden gegeven voor een branche of gebied waar extra aandacht nodig is
bijvoorbeeld om de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid ten goede te keren.
Derde lid
In het derde lid is het verbod opgenomen om in een aangewezen gebouw, straat of gebied zonder
vergunning van de burgemeester bedrijfsmatige activiteiten te verrichten. In het aanwijzingsbesluit
worden de bedrijfsmatige activiteiten genoemd waar de aanwijzing betrekking op heeft. Dat kunnen
ook alle bedrijfsmatige activiteiten zijn, zoals detailhandel. De burgemeester kan ook gemeentebreed
een branche aanwijzen. Dan geldt een vergunningplicht voor die activiteiten die behoren tot de
branche.
Vierde en zevende lid
De algemene intrekkings- en weigeringsgronden staan vermeld in de artikelen 1:6 en 1:8. In deze
leden staan de specifieke weigerings- en intrekkingsgronden vermeld. Toezicht op en handhaving van
de vergunningplicht is mogelijk door intrekking van een reeds verstrekte vergunning of door sluiting
van het bedrijf. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden (artikel
1:4). Voor de systematiek en uitleg van de specifieke gronden is aangesloten bij hoofdstuk 2, afdeling
8 (exploitatievergunning) en hoofdstuk 3. Voor de reikwijdte van het begrip ‘niet in enig opzicht van
slecht levensgedrag’ wordt aangesloten bij de terminologie van de Drank- en Horecawet . Indien de
exploitant zijn verplichtingen uit het artikel of de vergunningvoorschriften niet nakomt, kan er reden zijn
de vergunning in te trekken. Sub i is opgenomen om constructies van schijnbeheer tegen te kunnen
gaan indien de praktijk niet in overeenstemming is met de situatie zoals op de vergunning vermeld.
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Vijfde en zesde lid
In dit lid wordt de wijze van indiening van de aanvraag van een vergunning geregeld, alsmede welke
gegevens en bescheiden moeten worden overgelegd. De vereiste gegevens worden nodig geacht
teneinde een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van
een geldige inschrijving bij de KvK. Indien dat op enig moment niet meer het geval is, kan dit reden
zijn om de vergunning in te trekken (zevende lid, sub h en i). Als het bevoegd bestuursorgaan dat
nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag, kan hij om aanvullende gegevens verzoeken
(zesde lid). Uiteraard moeten die gegevens wel in verband staan met de weigeringsgronden van de
aangevraagde vergunning. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een actuele verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.
Elfde lid
Om oog te kunnen houden op relevante veranderingen moet de vergunningverlener daarvan weet
hebben. De vergunninghouder is verplicht wijzigingen te melden. Als er met inachtneming van de
geldende regels geen bezwaar bestaat tegen een voortgezet bedrijf, wordt een gewijzigde vergunning
verleend. Als blijkt dat de wijzigingen niet zijn gemeld, kan dat leiden tot intrekking van de vergunning.
Het is van groot belang om een actueel overzicht te hebben van de in de gemeente actieve
exploitanten. Om die reden moet ook worden gemeld dat de exploitatie wordt beëindigd of
overgedragen. Ook wanneer slechts een van de exploitanten stopt. Om schijnbeheer te voorkomen en
te bestrijden is het van belang dat de beheerders bij de gemeente bekend zijn. Een wijziging in het
beheer kan pas plaatsvinden indien de burgemeester de gevraagde wijziging in het beheer heeft
bijgeschreven en de exploitant hiervan bericht heeft ontvangen.
Veertiende lid
De vergunningplicht op grond van het aanwijzingsbesluit en het verbod om zonder vergunning
bedrijfsmatige activiteiten te verrichten, geldt voor nieuwe exploitanten onmiddellijk na
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit. Onder nieuwe exploitanten worden ook verstaan
exploitanten die een andere bedrijfsmatige activiteit dan voorheen willen uitoefenen, en/of op een
andere locatie dan voorheen. Exploitanten kunnen dus niet de inwerkingtreding van het verbod rekken
door op een locatie waar zij al actief zijn, over te stappen op een andere bedrijfsmatige activiteit die
ook onder de aanwijzing valt. Zij kunnen de inwerkingtreding van het verbod ook niet rekken door naar
een locatie verderop in de aangewezen straat uit te wijken. Zij worden dan aangemerkt als nieuwe
exploitanten en dienen over een vergunning te beschikken. Voor zittende exploitanten geldt dat zij drie
maanden de tijd krijgen om een vergunning aan te vragen en te verkrijgen. Lukt dat niet tijdig, dan
handelen zij in strijd met het verbod. Wordt de aanvraag om een vergunning binnen de periode van
drie maanden geweigerd of wordt een eventueel reeds verleende vergunning ingetrokken, dan
handelen zij vanaf dat moment in strijd met het verbod. De burgemeester kan dan met onmiddellijke
ingang tot handhaving van het verbod overgaan. Voor zover de Dienstenrichtlijn van toepassing is op
het vergunningstelsel en de voorschriften, geldt dat met name gelet op de openbare orde en veiligheid
er een dwingende reden van algemeen belang is en de gestelde eisen ook evenredig (geschikt en
noodzakelijk) zijn, zodat het stelsel en de voorschriften gerechtvaardigd zijn. De openbare orde en
veiligheid vormt eveneens de reden om van een lex silencio positivo af te zien.
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HOOFDSTUK 3. REGULERING PROSTITUTIE, SEKSBRANCHE EN AANVERWANTE
ONDERWERPEN
Algemene toelichting
Volgens artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is het exploiteren van prostitutie niet langer in
algemene zin, maar nog slechts in bepaalde omstandigheden strafbaar. Over de vormen van
exploitatie van prostitutie die niet langer strafbaar zijn, is geen nadere formele wetgeving vastgesteld.
De enige manier om de exploitatie van prostitutie te reguleren is dus via de APV. De gemeentelijke
bevoegdheid om bij verordening regels te stellen, heeft daardoor een autonoom karakter: bij gebrek
aan nadere formele regelgeving, zijn gemeenten immers niet verplicht om ter uitvoering daarvan bij
(medebewinds-)verordening regels vast te stellen. Hoewel autonoom, de verordenende bevoegdheid
mag uitsluitend worden aangewend “ter regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente”:
blijkens artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet moeten gemeenten zich daarbij namelijk
beperken tot de behartiging van belangen die zijn aan te merken als gemeentelijke belangen.
AFDELING 1. DEFINITIES
Artikel 3:1 Definities
Prostitutie en prostituee (onder a en b)
Deze omschrijving van het begrip “prostitutie” is afgeleid van de definitie in artikel 273f, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht. Seksinrichting (onder c)
Het begrip seksinrichting is het centrale begrip voor deze verordening. Seksinrichtingen zijn er in
verschillende varianten. Daarom is in deze definitie bewust gekozen voor een algemene omschrijving.
In de definitie is gekozen voor de term “besloten ruimte”, omdat dit meer omvat dan het begrip
“gebouw”. Onder besloten ruimte worden ook begrepen een vaar- of een voertuig. Het bijvoeglijk
naamwoord “besloten” duidt erop dat de ruimte zich niet in de open lucht bevindt. Het moet dus gaan
om een overdekt en geheel of gedeeltelijk door wanden omsloten ruimte, die al dan niet met enige
beperking voor het publiek toegankelijk is.
Veel voorkomende vormen van seksinrichtingen zijn in deze omschrijving uitdrukkelijk genoemd. Dit
om iedere discussie over de vraag of dit type inrichting als seksinrichting dient te worden aangemerkt,
te voorkomen. Dit zijn: (raam)prostitutiebedrijven, erotische-massagesalons, seksbioscopen,
seksautomatenhallen, sekstheaters of parenclubs. Sommige van deze begrippen behoeven wellicht
nadere toelichting. Onder een prostitutiebedrijf worden niet alleen bordelen en clubs begrepen, maar
ook andere ruimten waarin prostitutie plaatsvindt, zoals zogenaamde prostitutiehotels die speciaal aan
prostituees voor korte tijd kamers verhuren. Onder raamprostitutiebedrijf dient te worden verstaan een
inrichting met een of meer ramen van waarachter de prostituee tracht de aandacht van passanten op
zich te vestigen. Een seksbioscoop is een inrichting waarin hoofdzakelijk vertoningen van erotischpornografische aard worden gegeven door middel van audiovisuele apparatuur. Dit is in afwijking van
een seksautomatenhal, waarin dergelijke vertoningen van erotisch-pornografische aard worden
gegeven door middel van automaten en van een sekstheater, waarin deze vertoningen anders dan
door middel van audiovisuele apparatuur of automaten - met andere woorden “live” - worden
gepresenteerd. Voor zowel de seksbioscoop, de seksautomatenhal als het sekstheater geldt dat
daarin hoofdzakelijk voorstellingen van erotisch-pornografische aard worden gegeven. Een café
bijvoorbeeld, waarin incidenteel een striptease-optreden plaatsvindt, dient derhalve niet als
“sekstheater” te worden aangemerkt. Zo’n optreden moet echter worden beschouwd als een
evenement (een “voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”), waarvoor volgens artikel 2:25
vergunning van de burgemeester vereist is.
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Escortbedrijf (onder d)
Een escortbedrijf is een bedrijf dat - meestal telefonisch - bemiddelt tussen klanten en prostituees. De
prostituee bezoekt de klant, of gaat met de klant naar een andere plaats. Een escortbedrijf is geen
inrichting. Het kan een kantoortje zijn, maar ook een telefooncentrale, een mobiele telefoon of een
website op Internet. De plaats van de bedrijfsruimte is bepalend voor de vergunningplicht. Een
escortbedrijf biedt de services actief aan door middel van advertenties en andere reclame-uitingen.
Uiteraard kan er ook sprake zijn van een combinatie van een seksinrichting en een escortservice.
Sekswinkel (onder e)
De omschrijving van het begrip “sekswinkel” is ontleend aan de Winkeltijdenwet. Ook in deze
begripsomschrijving is bepaald dat hoofdzakelijk van verkoop van goederen in casu van erotischpornografische aard sprake moet zijn. Zonder die aanduiding zouden immers vele tijdschriftenwinkels
als sekswinkel moeten worden aangemerkt.
Op de openingstijden van sekswinkels is het regime van de Winkeltijdenwet van toepassing. Een
sekswinkel is geen “seksinrichting” als hierboven omschreven; de exploitatie ervan is niet
onderworpen aan de vergunningplicht van artikel 3:4, eerste lid. De vestiging van sekswinkels zal
doorgaans afdoende kunnen worden gereguleerd langs de weg van het bestemmingsplan. Indien dat
in aanvulling daarop (in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving) raadzaam
wordt geacht, kan worden overwogen de exploitatie van sekswinkels te verbieden in aangewezen
gebieden of delen van de gemeente en daartoe artikel 3:10 op te nemen. Dit artikel is (en was reeds)
opgenomen in de APV van Barendrecht.
Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
De artikelen 160 en 174 van de Gemeentewet maken deze bevoegdheidsafbakening noodzakelijk.
Volgens artikel 160 is het college belast met de uitvoering van raadsbesluiten (waaronder autonome
verordeningen als deze) tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester daarmee is belast. Dit laatste
doet zich hier voor: artikel 174 belast de burgemeester namelijk met “het toezicht op de openbare
samenkomsten en vermakelijkheden, alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en
daarbij behorende erven” (eerste lid) en met “de uitvoering van verordeningen voor deze betrekking
hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht” (derde lid).
In veruit de meeste gevallen dient de burgemeester derhalve te worden aangemerkt als het bevoegde
bestuursorgaan. Zijn bevoegdheid betreft namelijk de voor het publiek openstaande gebouwen en de
openbare samenkomsten en vermakelijkheden. In de definitie van seksinrichtingen is echter het
ruimere begrip “ruimte” opgenomen. Dat betekent dat het college bevoegd is als het gaat om met
name de vaar- en voertuigen. Ook is het college bevoegd als het gaat om escortbedrijven. Het gebruik
van de openbare weg, waarbij in dit verband met name gedacht moet worden aan de aanwijzing van
tippelzones, is een bevoegdheid van het college. Om deze afbakening - waar aan de orde - niet
steeds opnieuw volledig te moeten weergeven, is in hoofdstuk 3 het begrip “bevoegd bestuursorgaan”
gehanteerd en is dat in artikel 3:2 eenmalig gedefinieerd.
Van de specifieke aard van de seksinrichting is afhankelijk wie in een concreet geval bevoegd is: het
college of de burgemeester. Aangezien van onbevoegd genomen besluiten vernietiging in de rede ligt,
moet deze vraag met zorgvuldigheid worden beantwoord.
Op grond van artikel 168, eerste lid, van de Gemeentewet kan het college een of meer van zijn
bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het gaat hierbij om mandaat: de
opgedragen bevoegdheid wordt uitgeoefend uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college
(tweede lid), dat daarover bovendien aanwijzingen kan geven (derde lid). Om de uitvoering van het
gemeentelijk prostitutiebeleid zoveel mogelijk te stroomlijnen, zou het college zijn bevoegdheid
kunnen mandateren aan de burgemeester. Dit doet er niet aan af dat goed moet worden bezien, of
een concreet te nemen besluit een besluit van de burgemeester zelf of van het college is.
Artikel 3:3 Nadere regels
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Vergunningsvoorschriften die voor de exploitatie van alle (of bepaalde categorieën van)
seksinrichtingen zouden moeten gelden, kunnen krachtens dit artikel door het college worden
vastgesteld als algemeen verbindende voorschriften. Artikel 3:3 ziet dus op delegatie van
regelgevende bevoegdheid als bedoeld in artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet.
Vanzelfsprekend zijn de regels over de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften hierbij
van overeenkomstige toepassing.
Ook kan het bevoegde bestuursorgaan zelf (nogmaals: meestal de burgemeester) over zijn
bevoegdheid beleidsregels vaststellen als bedoeld in artikel 4:81 van de Awb. Evenals algemeen
verbindende voorschriften nopen beleidsregels het bevoegd bestuursorgaan eveneens tot het volgen
van een vaste gedragslijn bij het toepassen van de desbetreffende bevoegdheid, zij het niet onder alle
omstandigheden: gelet op artikel 4:84 van de Awb moet het bevoegd bestuursorgaan namelijk
handelen overeenkomstig de beleidsregel “tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen
zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de
beleidsregel te dienen doelen”. Indien het wenselijk wordt geacht om een bevoegdheid als regel op
een bepaalde wijze toe te passen, maar in bijzondere gevallen anders te kunnen besluiten, ligt het dus
in de rede daarover geen “nadere regel” maar een beleidsregel vast te stellen.
AFDELING 2. SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE
Artikel 3:4 Seksinrichtingen
Eerste lid
Er is hier voor gekozen de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven te reguleren door middel
van een vergunning. Uit het eerste lid vloeit een voor de hele gemeente geldende vergunningplicht
voort. Het wijzigen van de seksinrichting valt eveneens onder de vergunningplicht. Met het wijzigen
wordt bedoeld een wijziging van welke aard dan ook. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
verandering van bouwkundige aard, het aantal exploitanten, de wijze van exploitatie en de naam van
een of meerdere exploitanten. Dit is om te voorkomen dat de vergunning uit de pas loopt met de
feitelijke situatie.
Tweede lid
De ruime strekking van de in het eerste lid genoemde vergunningplicht laat vanzelfsprekend onverlet,
dat het bevoegd bestuursorgaan zich aan de hand van een ingediende vergunningaanvraag een
oordeel moet (kunnen) vormen over alle rechtstreeks bij het te nemen besluit betrokken belangen
(artikel 3:4 van de Awb). Indiening en inontvangstneming van een aanvraag staan dus nadrukkelijk in
het teken van het vergaren van alle kennis over relevante feiten en betrokken belangen, die nodig is
om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen.
In het tweede lid is bepaald dat in de aanvraag ten minste moet zijn vermeld wat de aard van de
seksinrichting of het escortbedrijf is en wie de exploitant en de beheerder zijn. Voor de beoordeling
van de vergunningaanvraag en voor de ingevolge artikel 1:4 op te leggen vergunningsvoorschriften of
beperkingen is de aard van de seksinrichting relevant. Het is van belang te weten of het om
bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf of een sekstheater gaat, of een combinatie. De vraag of vergunning
kan worden verleend voor raamprostitutiebedrijven, wordt in de meeste gevallen strenger beoordeeld
dan een andere seksinrichting.
Derde lid Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
Deze vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid.
Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een
inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is
hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en
volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard.
Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
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De opheffing van het algemeen bordeelverbod is onder meer gericht op het “decriminaliseren” van de
niet langer strafbare vormen van (exploitatie van) prostitutie. Daarom is het, ook volgens de wetgever,
van belang dat bij de besluitvorming over een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een
seksinrichting rekening gehouden kan worden met de antecedenten van de daarbij betrokken
personen: de exploitant en de beheerder(s).
Aan het orgaan dat bevoegd is (meestal de burgemeester) vergunningen als bedoeld in dit hoofdstuk
af te geven, kunnen gegevens uit de justitiële documentatieregisters worden verstrekt over personen
die als exploitant of beheerder zijn vermeld in een aanvraag . (artikel 13 van het Besluit justitiële
gegevens)
In artikel 3:5 wordt zo veel mogelijk dezelfde terminologie gehanteerd en worden nagenoeg dezelfde
eisen gesteld als in artikel 5 van de Drank- en Horecawet en het daarop gebaseerde Besluit eisen
zedelijk gedrag Drank- en Horecawet. Dit heeft als voordeel dat voor seksinrichtingen waarvoor tevens
een vergunning krachtens de Drank- en Horecawet is vereist een antecedentenonderzoek kan worden
verricht. Belangrijker nog dan dit procedurele argument is het feit dat inhoudelijk min of meer dezelfde
belangen wegen bij de antecedentenbeoordeling. In aanvulling op het Besluit eisen zedelijk gedrag
Drank- en Horeca zijn in deze bepaling zedendelicten en mishandeling uit het Wetboek van Strafrecht
en overtredingen van de Vreemdelingenwet en de Wav opgenomen. De toevoeging van bepalingen
over misdrijven tegen de zeden en mishandeling dienen ter bescherming van de prostituees. De
relevantie van de opname van de Vreemdelingenwet en de Wav is gelegen in de bestrijding van de
mensenhandel.
Artikel 3:6 Sluitingstijden
Eerste lid
De in het eerste lid opgenomen sluitingsbepaling is gegrond op artikel 149 van de Gemeentewet. De
raad kan verplichte sluitingstijden voor openbare (waaronder seks)inrichtingen vaststellen ter
bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming
van het milieu. Deze bevoegdheid houdt evenzeer in dat een afwijkende sluitingsplicht kan worden
vastgesteld voor de zondag.
De hier opgenomen sluitingsurenregeling heeft geen betrekking op sekswinkels. Zoals vermeld in de
toelichting bij artikel 3:1, onder e, is op sekswinkels het regime van de Winkeltijdenwet van
toepassing.
Tweede lid
Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een of meer
afzonderlijke seksinrichtingen andere sluitingstijden vaststellen. Volgens het tweede lid kan daartoe
een voorschrift worden verbonden aan de vergunning die aan de exploitant van de betrokken
inrichting(en) zal worden verleend. Zo’n vergunningvoorschrift is er een als bedoeld in artikel 1.4 en
moet mitsdien strekken ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de
vergunning vereist is.
Over de uitoefening van deze bevoegdheid kan het bevoegd bestuursorgaan desgewenst
beleidsregels vaststellen als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Awb. Daarin kan bijvoorbeeld
worden vastgelegd dat, bij het beantwoorden van de vraag of voor een afzonderlijke inrichting bij
vergunningvoorschrift afwijkende sluitingstijden zullen worden vastgesteld, per categorie seksinrichting
als regel een bepaald beleid wordt gehanteerd. Van het voor die categorie geldende beleid kan het
bevoegd bestuursorgaan in een concreet geval (gemotiveerd) afwijken, indien het dat noodzakelijk
acht in het belang van bijvoorbeeld de openbare orde, de woon- en leefomgeving en dergelijke.
Derde lid
Anders dan de sluitingsbepalingen van het eerste en tweede lid, richt het derde lid zich tot de
bezoeker van een seksinrichting. Indien een bezoeker met toestemming van de exploitant of
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beheerder in de inrichting aanwezig is gedurende de tijd dat deze gesloten dient te zijn, handelt hij in
strijd met het derde lid. Indien een bezoeker echter zonder toestemming van de exploitant of
beheerder in de inrichting aanwezig is en zich niet op diens eerste vordering verwijdert, handelt hij in
strijd met artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (lokaalvredebreuk). Laatstgenoemde bepaling
staat aan het opnemen van het derde lid niet in de weg: artikel 138 ziet toe op de bescherming van de
aan de eigendom verbonden rechten; het derde lid van artikel 3:6 strekt tot handhaving van een
publiekrechtelijke regeling.
Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
Eerste lid
Ten opzichte van artikel 3:6 (bij of krachtens welke bepaling kan worden voorgeschreven wat voor
seksinrichtingen het “reguliere” sluitingstijdenregime is) biedt artikel 3:7 de mogelijkheid om daarvan al
dan niet tijdelijk af te wijken. Volgens het eerste lid kan die afwijking inhouden dat:
- voor (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk andere sluitingstijden worden vastgesteld dan de
bij of krachtens artikel 3:6 gestelde; of
- van (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk de - algehele of gedeeltelijke - sluiting wordt
bevolen.
De sluitingsbevoegdheid is in de praktijk meermalen toegepast in gevallen waarin openbare
inrichtingen het decor vormden voor allerlei vormen van criminaliteit.
Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
Eerste lid
Om effectiever te kunnen op treden tegen schijnbeheer, is in het eerste lid niet slechts een gebod (een
verplichting tot aanwezigheid), maar een verbod opgenomen. De aanwezigheid van de exploitant of
beheerder is van belang in verband met het door hem uit te oefenen toezicht, zoals verwoord in het
tweede lid.
Tweede lid
Dit artikel schept voor de exploitant(en) en de beheerder(s) een algemene verplichting tot het
uitoefenen van toezicht ter handhaving van de orde in de inrichting. Daarbij zullen zij zich in ieder
geval, maar niet uitsluitend, moeten richten op het voorkomen en tegengaan van onvrijwillige
prostitutie, prostitutie door minderjarigen of illegalen, drugs- of wapenhandel, heling, geweldsdelicten
en dergelijke.
Artikel 3:9 Straatprostitutie
Eerste lid
De wetswijziging tot opheffing van het bordeelverbod heeft geen gevolgen voor de straatprostitutie.
Het is echter bij uitstek een vorm van prostitutie die nadere regulering behoeft. Dat is de laatste jaren
gebleken, doordat in verschillende gemeenten zogenaamde gedoogzones zijn aangewezen. Aan de
belangen die behoren tot hun “huishouding” (genoemd in artikel 3:13) ontlenen gemeenten de
bevoegdheid tot regulering, ook ten aanzien van straatprostitutie.
Volgens het eerste lid is straatprostitutie verboden, tenzij het plaatsvindt op de wegen/gebieden en
gedurende de tijden die het college daartoe heeft aangewezen.
Tweede lid
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Het tweede lid heeft betrekking op straatprostitutie buiten de daartoe aangewezen gebieden en tijden
en geeft - ter handhaving van het verbod daarop - politieambtenaren de bevoegdheid een bevel tot
onmiddellijke verwijdering te geven. De plicht om aan zo’n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit
voort uit artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht, evenals de sanctie op niet-naleving.
Derde lid
Het derde en vierde lid hebben betrekking op straatprostitutie binnen de daartoe aangewezen
gebieden en tijden. Krachtens het in lid 3 gestelde kan, bijvoorbeeld in het belang van de openbare
orde en veiligheid of de voorkoming of beperking van overlast ter plaatse, door politieambtenaren een
bevel tot onmiddellijke verwijdering worden gegeven aan prostituees, maar ook aan andere aldaar
aanwezige personen. De plicht om aan zo’n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit voort uit artikel
184 van het Wetboek van Strafrecht, evenals de sanctie op niet-naleving.
Vierde lid
Als het mondeling bevel tot verwijdering als bedoeld in lid 3 geen soelaas blijkt te bieden, kan naar het
middel van de schriftelijke verblijfsontzegging in het vierde lid worden gegrepen. Een
verblijfsontzegging behelst een verbod om zich na aanzegging door of vanwege de burgemeester te
bevinden - in casu - op de wegen en gedurende de tijden als bedoeld in het eerste lid, voor in de
aanzegging genoemd. Uit een verblijfsontzegging vloeit een sterke beperking van de
bewegingsvrijheid voort, zoals die onder meer wordt gewaarborgd door artikel 12 van het
Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Deze moet daarom
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden opgelegd. De maatregel moet noodzakelijk zijn, moet
proportioneel zijn (in verhouding tot de veroorzaakte ordeverstoring) en er moet worden voldaan aan
het subsidiariteitsbeginsel, dat erop neerkomt dat niet met een minder ingrijpend middel zou kunnen
worden volstaan.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Zoals aangegeven in de toelichting bij artikel 3:1, onder e, is ervoor gekozen sekswinkels niet onder
het “seksinrichting”-begrip (en daarmee de vergunningplicht) te brengen. Hieraan ligt de gedachte ten
grondslag dat de vestiging van sekswinkels doorgaans afdoende zal kunnen worden gereguleerd
langs de weg van het bestemmingsplan en dat het - ter bescherming van de openbare orde of de
woon- en leefomgeving - niet nodig is deze bedrijven als regel aan voorafgaand toezicht te
onderwerpen.
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen,
afbeeldingen en dergelijke
Dit artikel heeft een repressief karakter: het schept niet zonder meer een verbod, maar slechts
wanneer het bevoegd bestuursorgaan daaromtrent nader heeft besloten. Hoewel denkbaar is dat deze
bepaling in de praktijk vooral zal worden toegepast ten aanzien van sekswinkels, richt zij zich op het
tentoonstellen en dergelijke als zodanig; zij kan dus bijvoorbeeld ook betrekking hebben op erotischpornografische foto’s of afbeeldingen aangebracht aan sekstheaters, bedoeld om de aandacht van het
publiek te vestigen op de voorstellingen.
AFDELING 3. BESLISTERMIJN: WEIGERINGSGRONDEN
Artikel 3:12 Beslistermijn
De voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een
seksinrichting kan complex van aard zijn. Om die reden is, in afwijking van de beslistermijn van artikel
1:2 (8 weken) in dit geval gekozen voor een beslistermijn van 12 weken.
Artikel 3:13 Weigeringsgronden
Eerste lid, onder b: bestemmingsplan
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Net zoals in de praktijk van de vergunningverlening op basis van afdeling 2.3, zal ook hier regelmatig
voor kunnen komen dat er geen sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in het tweede lid,
maar dat het geldende bestemmingsplan vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf ter plaatse
niet toelaat. Het is in dat geval lastig en onduidelijk als er vergunning wordt verleend, maar
tegelijkertijd moet worden uitgelegd dat daar geen gebruik van kan worden gemaakt.
Tweede lid
De Europese Dienstenrichtlijn is van toepassing op seksinrichtingen. Het drijven van een dergelijke
onderneming is immers het verrichten van een dienst aan de klant. De Dienstenrichtlijn eist dat een
vergunningstelsel a. niet discriminatoir, b. noodzakelijk en c. proportioneel is. In bijna alle gevallen
gaat het om vestiging van een seksinrichting waarvoor artikel 9 van de richtlijn de bovengenoemde
criteria geeft. Onder noodzakelijkheid wordt in artikel 9 verstaan een dwingende reden van algemeen
belang. Dit begrip omvat onder andere de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en
volksgezondheid, als bedoeld in de artikelen 46 en 55 van het Verdrag; handhaving van de
maatschappelijke orde; doelstellingen van het sociaal beleid; bescherming van afnemers van
diensten; bescherming van werknemers; voorkoming van fraude; bescherming van het milieu en het
stedelijk milieu, verkeersveiligheid. Zie verder overweging 40 van de richtlijn. Het gaat hier om de
zogenaamde ‘rule of reason’. Mocht het in een enkel geval niet gaan om een vestiging, maar om een
ondernemer die de grens overschrijdt om zijn diensten te verrichten, dan is niet artikel 9, maar artikel
16 van toepassing dat uitsluitend de criteria openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en
milieu als grondslag voor een vergunningstelsel kent. Zie verder het commentaar bij artikel 1:8.
Proportionaliteit: voor de beantwoording van de vraag of een algemene regel niet volstaat voor de
regeling van de horeca zijn wij van mening dat een algemene regel hier niet aan de orde is vanwege
het persoonsgebonden aspect van de vergunning. Alleen door middel van vergunningvoorwaarden te
stellen aan de ondernemer kan men ‘het maatpak’ leveren. Dit geldt ook voor de Bibob-toets. Het
confectiepak voldoet hier niet.
Tweede lid, aanhef: openbare orde als weigeringsgrond (artikel 1:8)
De weigeringsgrond “ openbare orde” is hier niet apart genoemd, omdat deze al is vermeld bij de
algemene weigeringsgronden van artikel 1:8. Als specifieke toelichting bij artikel 3:13 hier het
volgende. De bescherming van de openbare orde en de woon- en leefomgeving kan onder meer
aanleiding zijn om het aantal seksinrichtingen waarvoor vergunning kan worden verleend aan een
maximum te binden. Indien het maximumaantal vergunningen is verleend, kan vergunning voor een
nieuwe seksinrichting worden geweigerd om te voorkomen dat de openbare orde ter plaatse door de
vestiging van een nieuw bedrijf verder wordt verstoord.
Tweede lid, onder b: woon- en leefomgeving
Het belang van de openbare orde en dat van de woon- en leefomgeving zijn nauw met elkaar
verweven. Waar een maximumbeleid kan worden geacht te zijn ontleend aan het belang van de
openbare orde, kan een concentratiebeleid worden beschouwd als met name gericht op de
bescherming van de woon- en leefomgeving in bepaalde delen van de gemeente. Gelet op
eerdergenoemde verwevenheid, wordt een maximumbeleid en een concentratiebeleid veelal ter
onderlinge versterking in combinatie toegepast.
Tweede lid, onder c: Veiligheid personen of goederen
Bij de exploitatie van openbare (en daarmee seks)inrichtingen, is het van groot belang de
brandveiligheid te kunnen waarborgen. Voor wat betreft de inrichtingen die zijn aan te merken als
bouwwerk in de zin van de Woningwet:
- is het Bouwbesluit daarop van toepassing met het oog op de brandveiligheid van de inrichting zelf;
en
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- biedt de gemeentelijke bouwverordening daarvoor de grondslag voor het gaat om het gebruik van de
inrichting.
Gaat het om inrichtingen die niet zijn aan te merken als bouwwerk in de zin van de Woningwet
(bijvoorbeeld vaartuigen), dan wordt het gebruik van de inrichting bestreken door de
brandbeveiligingsverordening.
Tweede lid, onder d: verkeersvrijheid of -veiligheid
Het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid valt onder de noemer openbare veiligheid en zal
doorgaans vooral aan de orde zijn bij straat- en raamprostitutie. Daarbij vindt de werving van klanten
immers plaats op of aan de openbare weg, alwaar sprake is van soms aanzienlijke aantallen
voetgangers en motorvoertuigen.
Tweede lid onder e: gezondheid
Tot de belangen die deel uitmaken van de gemeentelijke huishouding, behoort ook dat van de
(volks)gezondheid. Daarnaast hebben de gemeenten, met als uitvoerende instantie de GGD, ook een
aantal wettelijke taken met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van volksgezondheidbeleid.
AFDELING 4. BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER
Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
Dit artikel voorziet in de omstandigheid dat de exploitant zijn bedrijf heeft beëindigd of heeft
overgedaan aan een rechtsopvolger. Onder beëindiging wordt tevens verstaan wijziging van de naam
van de exploitant of van een of meerdere namen van de exploitanten. Een nieuwe vergunning moet
dan worden aangevraagd. In het eerste lid is bepaald dat de vergunning bij feitelijke beëindiging van
de exploitatie van rechtswege komt te vervallen. Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij een
actueel overzicht te kunnen hebben van de in de gemeente actieve exploitanten; in verband daarmee
is in het tweede lid bepaald, dat binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie
daarvan moet worden kennisgegeven.
Artikel 3:15 Wijziging beheer
Eerste lid
Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij eveneens een actueel overzicht te kunnen hebben
van de in de gemeente actieve beheerders; in verband daarmee is in het eerste lid bepaald dat, indien
een of meer beheerders van een inrichting hun werkzaamheden feitelijk hebben beëindigd, de
exploitant daarvan binnen een week na die feitelijke beëindiging moet kennisgeven. Anders dan bij
beëindiging van de exploitatie, leidt het vertrek van een beheerder niet tot het van rechtswege
vervallen van de vergunning: denkbaar is immers dat het beheer in de inrichting in handen is van meer
personen of dat het beheer in handen komt van de exploitant zelf.
Tweede lid
Denkbaar is ook dat de exploitant de plaats van de vertrokken beheerder(s) wenst te laten innemen
door een of meer andere personen. Het tweede lid verlangt in dat geval dat de exploitant het bevoegd
bestuursorgaan verzoekt om, zoals is voorgeschreven in artikel 3:4, tweede lid, onder b, de nieuwe
beheerder(s) te vermelden in de aan hem verleende vergunning. Daarbij dient ten aanzien van de
nieuwe beheerder(s) een antecedentenonderzoek plaats te vinden.
Derde lid
In dit lid is bepaald dat de nieuwe beheerder al aan de slag kan vanaf het moment dat de aanvraag is
ingediend. Hierdoor is enerzijds gewaarborgd dat er voor die tijd geen nieuwe beheerders werkzaam
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kunnen zijn. Dit zou immers het aantonen van schijnbeheer aanzienlijk bemoeilijken. Anderzijds wordt
hiermee tegemoet gekomen aan in de praktijk noodzakelijke flexibiliteit. Wijziging van beheer zal
immers nog vaker aan de orde zijn dan de wijziging van de exploitatie.
Uit het oogpunt van lastenvermindering verkiezen sommige gemeenten bij de wijziging in het beheer
een systeem van verplichte kennisgeving in plaats van wijzigingsvergunningen. Een alternatieve tekst
van het tweede en derde lid is dan:
2. Het beheer kan slechts worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder of nieuwe beheerders,
indien de exploitant het bevoegd bestuursorgaan hiervan vooraf in kennis heeft gesteld en het
bevoegd bestuursorgaan de kennisgeving heeft aanvaard, dan wel na de kennisgeving zes weken zijn
verstreken.
AFDELING 5. OVERGANGSBEPALING
Artikel 3:16 Overgangsbepaling
[gereserveerd]
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HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR
HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE
AFDELING 1. VOORKOMEN OF BEPERKEN VAN GELUIDHINDER EN HINDER DOOR
VERLICHTING
Artikel 4:1 Definities
Besluit
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hierna aangeduid als Besluit, biedt de
mogelijkheid om in de gemeentelijke verordening voorwaarden te stellen aan festiviteiten ter
voorkoming of beperking van geluidhinder. Het Besluit wordt vaak aangeduid als Activiteitenbesluit.
Inrichting
Op grond van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken ofwel over een milieuvergunning beschikken, of voldoen aan een algemene maatregel
van bestuur (AMvB), welke artikelen met betrekking tot de bescherming van het milieu bevat.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
Eerste lid
De bevoegdheid om te bepalen dat de in dit lid bedoelde geluidsnormen niet gelden bij collectieve
festiviteiten komt voort uit artikel 2.21, eerste lid, onder a, van het Besluit. Evenals in het oude besluit
voorziet dit artikel van het Besluit erin dat op deze dagen overmatige geluidhinder zo veel mogelijk
moet worden voorkomen: De voorschriften gelden niet “voor zover de naleving van deze voorschriften
redelijkerwijs niet kan worden gevergd”. Voorbeelden van collectieve festiviteiten zijn carnaval, kermis
of culturele, sport- en recreatieve manifestaties.
In artikel 4:2 is de uitvoering van de regeling neergelegd bij het college. Er hoeft dus niet jaarlijks een
raadsbesluit te worden genomen om te bepalen welke feesten als collectieve festiviteiten worden
aangewezen. Het verdient aanbeveling dat het college jaarlijks – in samenspraak met het plaatselijke
bedrijfsleven – vaststelt op welke data de betreffende voorschriften uit het Besluit niet van toepassing
zijn. Voor de collectieve dagen is geen begrenzing voor het aantal dagen opgenomen. Vaak zal er
toch behoefte zijn om vooraf een bepaald maximum aantal festiviteiten vast te stellen. Dit maximum
zou door het college kunnen worden vastgelegd in een beleidsregel.
Tweede lid
Volgens artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit moet de verlichting bij sportbeoefening in de
buitenlucht tussen 23.00 uur en 07.00 uur zijn uitgeschakeld en indien er geen sport wordt beoefend
of onderhoud wordt uitgevoerd. De bevoegdheid om te bepalen dat deze beperkingen niet gelden bij
collectieve festiviteiten staat in artikel 4.113, tweede lid, onder a, van het Besluit. Dit voorschrift is met
name bedoeld voor sportverenigingen die buiten de reguliere en recreatieve wedstrijden en trainingen
gebruik willen maken van hun lichtinstallatie. Een voorbeeld van een collectieve festiviteit is een
sportieve manifestatie waar meerdere sportverenigingen aan mee doen. Ook hier verdient het
aanbeveling het college – in samenspraak met de plaatselijke sportverenigingen - vast te laten stellen
op welke data de betreffende beperkingen niet van toepassing zijn.
In het Besluit wordt net als voor de festiviteiten als bedoeld in het eerste lid geen maximum gesteld
voor het aantal collectieve festiviteiten. Kortheidshalve wordt voor de verdere toelichting over dit
maximum verwezen naar de bovenstaande toelichting bij het eerste lid.
Derde lid
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Van deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt tijdens carnaval, kermissen of
culturele, sport- en recreatieve manifestaties. Bij de vaststelling van deze gebieden moet er wel
rekening mee worden gehouden dat deze de strekking van de regeling niet ondermijnt. Het
onderscheid tussen collectieve en incidentele festiviteiten moet duidelijk blijken.
Vierde lid
Spreekt voor zich.
Vijfde lid
Spreekt voor zich.
Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
Eerste lid
De bevoegdheid voor het vaststellen van het aantal incidentele festiviteiten voor inrichtingen in een
gemeentelijke verordening staat in de artikelen 2.21 en 4.113 van het Besluit. Volgens artikel 2.21,
eerste lid, onderdeel b kan de gemeenteraad bij verordening het aantal dagen of dagdelen aanwijzen
waarop individuele inrichtingen voor incidentele festiviteiten vrijstelling kunnen verkrijgen van de
geluidsnormen. Een incidentele festiviteit is een festiviteit die aan één of een klein aantal inrichtingen
gebonden is. Dit is bijvoorbeeld een optreden met levende muziek bij een café, een jubileum, een
personeels- of straatfeest of een “vroege vogels”-toernooi. In het Besluit is bepaald dat het maximum
aantal dagen waarvoor de geluidsnormen niet gelden maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar betreft.
In Albrandswaard geldt het maximum aantal van 10 dagen.
Tweede lid
Volgens artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit moet bij inrichtingen de verlichting voor
sportbeoefening in de buitenlucht tussen 23.00 uur en 07.00 uur zijn uitgeschakeld en indien er geen
sport wordt beoefend of onderhoud wordt uitgevoerd. Op basis van het tweede lid van artikel 4.113
kan hiervan worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld als sportverenigingen buiten de reguliere
competities en recreatieve wedstrijden en trainingen gebruik willen maken van hun lichtinstallatie bij
het houden van een veteranentoernooi of een “vroege vogels”-toernooi. Volgens het Besluit is het
maximum aantal dagen waarvoor de beperkingen voor de verlichting niet gelden maximaal 12 dagen
of dagdelen per jaar. In Albrandswaard geldt het maximum aantal van 12 dagen.
Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten
[gereserveerd]
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
Dit artikel sluit aan op de artikelen 2.17, 2.18 en 2.20 van het Besluit. Het artikel is alleen gericht op
onversterkte muziek vanuit inrichtingen en niet buiten inrichtingen. Of er sprake is van een inrichting,
wordt bepaald door de Wet milieubeheer. In het Besluit is onversterkte muziek uitgezonderd van de
algemene geluidsniveaus.
Artikel 4:5a Geluidsplafonds
Het college kan nadere regels geluidsplafonds voor openbare inrichtingen en voor meldingsplichtige
evenementen vaststellen. Deze geluidsplafonds zijn niet opgenomen in de APV, zodat er bij eventuele
wijzigingen van de normen geen herziening van de APV noodzakelijk is.
Artikel 4:6 Overige geluidhinder
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Door in het eerste lid de zinsnede “een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit” op
te nemen wordt de afbakening direct vastgelegd. Een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
heeft ofwel een milieuvergunning nodig (waarin geluidsvoorschriften zijn opgenomen) ofwel zijn
algemene regels op grond van het Besluit van toepassing. In deze algemene regels zijn ook
geluidsvoorschriften opgenomen.
Artikel 4:6 heeft betrekking op de vormen van geluidhinder waarin de andere regelingen niet voorzien.
Onder andere valt te denken aan:
- een niet permanente activiteit in een niet besloten ruimte, zoals een kermis, een heidefeest, een
braderie, een rally, enz.;
- het door middel van luidsprekers op voertuigen of anderszins reclame of muziek maken of
mededelingen doen;
- het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
- het gebruik van diverse geluidproducerende recreatietoestellen;
- het gebruik van bouwmachines, zoals compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen;
- het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen, enz., enz.
- overige handelingen waardoor geluidoverlast ontstaat.
Voorts kunnen onder artikel 4:6 vormen van geluidhinder vallen, veroorzaakt door het beoefenen van
“lawaaiige” hobby’s, het voortdurend bespelen van muziekinstrumenten, het gebruiken van elektroakoestische apparatuur, het laten draaien van koelaggregaten op vrachtwagens, enz. Met name voor
deze vormen van geluidhinder ontbreken algemeen geldende criteria of normen. Dit behoeft ook
niemand te verwonderen: de bron van geluidhinder is niet een bepaalde, aanwijsbare inrichting of
gedraging. In beginsel kan het elke gedraging betreffen. Van geval tot geval zal daarom moeten
worden nagegaan in welke situatie en gedurende welke tijden er sprake is van geluidhinder, en welke
maatregelen kunnen worden genomen. Uitgangspunt daarbij zal moeten zijn dat een zekere mate van
(geluid)hinder als zijnde onvermijdelijk zal moeten worden aanvaard. Het college kan ontheffing van
het verbod verlenen, zo nodig met voorschriften.
Het tweede lid maakt een ontheffing van het verbod in het eerste lid mogelijk. Vanwege de overlast en
ergernis die geluidsoverlast oplevert is er van afgezien om hier een lex silencio positivo toe te passen.
Bedacht moet worden dat klachten over vormen van geluidhinder nogal eens een minder goede
verstandhouding tussen buren of omwonenden als achtergrond hebben. Normale handelingen worden
dan eerder als (geluid)hinderlijk ervaren, terwijl men minder geneigd is aan een afdoende oplossing
mee te werken.
Ook deze bepalingen zullen moeten worden uitgezonderd voor de gevallen waarin de bepaling een
regeling geeft voor activiteiten waarop ook de Wm ziet. Gebeurt dit niet dan loopt de bepaling het
risico onverbindend verklaard te worden. Deze voorbeeldbepalingen vallen - net als artikel 4:6 zelf onder voorschriften over overlast in het algemeen. Om die reden staat “geluid” steeds tussen haakjes:
neemt u artikel 4:6 (en specifieke bepalingen) op in hoofdstuk 2, afdeling 11, Maatregelen tegen
overlast en baldadigheid, dan dient de toevoeging “geluid” uiteraard te vervallen.

Artikel 4:6a Mosquito
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Een “mosquito” is een apparaatje dat een hinderlijke hoge pieptoon veroorzaakt die alleen voor
jongeren tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar hoorbaar is. Dit apparaat wordt in meer dan honderd
Nederlandse gemeenten gebruikt ter bestrijding van overlast door hangjongeren.
Het gebruik van de mosquito is effectief, maar omstreden. Hoewel uit onderzoek van onder meer TNO
blijkt dat de mosquito bij normaal gebruik geen gezondheidsschade oplevert, wordt met het
aanbrengen ervan in ieder geval de bewegingsvrijheid van jongeren beperkt, die wordt beschermd
door artikel 2, vierde protocol Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM).
AFDELING 2. BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING
Artikel 4:7 Straatvegen
[vervallen]
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten
gebouwen
In dit artikel gaat het om bepalingen die niet direct met het bouwwerk te maken hebben maar het
betreft de omgeving.
Artikel 4:9a Verbod confetti
Dit artikel spreekt voor zich.
AFDELING 3. HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN
Artikel 4:10 Definities
Boom: onder het begrip “boom” valt de particuliere of de gemeente boom of allebei.
Gemeentelijke of particuliere boom: in dit artikel is ook een definitie opgenomen van het begrip boom,
omdat in de praktijk vaak discussie ontstond over de vraag wat wel en wat niet onder een boom dient
te worden verstaan. Er wordt daarnaast ook een onderscheid gemaakt naar particuliere bomen en
gemeentelijke bomen. Een gemeentelijke boom is een boom waarvan de gemeente zakelijk
gerechtigde is en als de gemeente niet zakelijk gerechtigd is, dan is een boom particulier.
Houtopstand: onder houtopstand valt: boom of bomen, hakhout, houtwal, lintbeplanting in de vorm van
bosheesters, al dan niet met bomen, of beplanting van bosplantsoen. Aan de definitie van
"houtopstand" is toegevoegd "lintbeplanting in de vorm van bosheesters", aangezien dergelijke
beplantingen een grote ecologische waarde kunnen hebben (bijv. een meidoorn- of mispelhaag), die
bescherming verdient. Ook is toegevoegd "een beplanting van bosplantsoen", om een beplanting van
inheemse of reguliere bomen en struiken in een stedelijke omgeving te kunnen beschermen.
Vellen: "Vellen" is volgens Van Dale: "door hakken doen vallen". Teneinde elk misverstand
hieromtrent uit te sluiten, is in een ruime definitie van "vellen" gegeven. Het omzagen van bomen,
alsmede het verplanten. Ook het verbranden van houtopstand, wordt eveneens onder het begrip
"vellen" gebracht. Bij ernstige beschadiging of ontsiering moet onder meer gedacht worden aan het op
enkele meters boven de grond doorzagen van de stam of het decimeren van een volgroeide boom tot
een stam met uitsteeksels door middel van knotten of kandelaberen.
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
In deze bepaling is de essentie van deze paragraaf opgenomen: het verbod om zonder vergunning
van het college houtopstand te vellen of te doen vellen. Met een vergunningsstelsel kan maximale
bescherming worden geboden aan te behouden bomen. Dat is van belang omdat de onderhavige
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paragraaf van de APV voornamelijk ten doel heeft een bepaalde boom of groep van bomen uit
esthetisch oogpunt te sparen. De controle is bij het vergunningsstelsel ook eenvoudiger, omdat de
houteigenaar een vergunning moet kunnen tonen.
Teneinde te voorkomen dat de houder van een kapvergunning onmiddellijk gebruik maakt van zijn
vergunning - zonder een eventuele bezwarenprocedure af te wachten - is in het tweede lid van artikel
4:11 voorzien in een opschortende voorwaarde. Eerst dient te worden afgewacht of derdebelanghebbenden al dan niet tegen de verleende kapvergunning een bezwaarschrift indienen,
gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank. Zonder deze
opschortende voorwaarde zou de boom reeds gekapt kunnen zijn, ook al wordt later de
kapvergunning door de rechter onderuit gehaald. Herstel in de oude situatie is dan niet meer mogelijk.
In geval van spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij onaanvaardbare risico's als gevolg van ernstige
onherstelbare gebreken aan een boom of een groot economisch publiek belang, kan het college op
grond van het derde lid van artikel 4:11 toestemming geven om de boom, waarvoor een
kapvergunning is gevraagd, onmiddellijk te vellen. In het vierde lid van artikel 4:11 is een aantal
uitzonderingen op deze vergunningsplicht opgenomen.
In lid 5 is aangegeven in welk geval het verbod niet geldt.
Wegbeplanting is alle (openbaar of particuliere) beplanting van ongeknotte populieren en wilgen
(bomen van resp. het geslacht lat.‘populus’ en ‘salix’. In de vorm van (een) bomenrij(en), gelegen
binnen een zone van 10 meter vanaf de rand van de weg, waarbij een bomenrij bestaat uit ten
minste 20 bomen. Dunning van bosplantsoen is noodzakelijk voor het behoud van de soortenrijkdom
aan bomen, struiken en kruiden.
Artikel 4:12 Lijst waardevolle houtopstanden
Door het college van burgemeester en wethouders is een lijst met waardevolle houtopstanden en een
bijbehorende kaart vastgesteld.
Artikel 4:12a Aanvraag vergunning ten behoeve van Boswet
(vervallen)
Artikel 4:12b Criteria voor verlening van een omgevingsvergunning
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 4:12c Vervaltermijn vergunning
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 4:12d Bijzondere vergunningsvoorschriften
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 4:12e Herplant /instandhoudingsplicht
Als houtopstand, voor het vellen waarvan een kapvergunning is vereist, zonder vergunning is geveld,
dan wel op andere wijze is tenietgegaan, kan het college een herplantplicht opleggen. Het college kan
dus ook een verplichting tot herplant opleggen, als houtopstand is tenietgegaan door bijvoorbeeld
verwaarlozing of door een calamiteit (overstroming, ziekte e.d.).
Uiteraard dient een bevoegdheid tot het voorschrijven van een instandhoudingsplicht, evenals alle
andere overheidsbevoegdheden, te worden uitgeoefend met inachtneming van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals deze bijvoorbeeld worden aangeduid in de Algemene wet
bestuursrecht. Er zal altijd een afweging van belangen, waaronder ook de financiële belangen van
betrokkene, moeten plaatsvinden.
Artikel 4:12f Bestrijding iepziekte
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Optreden tegen iepziekte is dringend gewenst om nog enige iepen in ons land over te houden.
Artikel 4:12g Bescherming publieke houtopstanden
Deze bepaling spreekt voor zich.
AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke
Deze bepaling verschaft een basis voor het treffen van maatregelen tegen een uit oogpunt van
welstand en bescherming van de openbare gezondheid ontoelaatbare opslag van bromfietsen en
caravans e.d., en landbouwproducten . Het college is bevoegd bepaalde plaatsen aan te wijzen waar
deze opslag verboden is c.q. aan bepaalde regels gebonden is.
Deze bepaling ziet niet op handelingen die plaatsvinden op de “weg” in de zin van de
wegenverkeerswetgeving. Deze afbakening is aangebracht omdat voor zover de in deze bepaling
genoemde activiteiten plaatsvinden op de “weg” daartegen kan worden opgetreden op basis van
andere in deze verordening opgenomen voorschriften.
Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
[gereserveerd]
Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
De reclamevergunning is geheel verdwenen en vervangen door een algemene regel die verbiedt om
door middel van een reclame het verkeer in gevaar te brengen of hinder dan wel overlast te
veroorzaken voor omwonenden.
De gedachte daarachter is dat voor een reclame van enige omvang of betekenis doorgaans een
bouwvergunning nodig is, waardoor al aan de welstand kan worden getoetst. Een reclame waardoor
het verkeer in gevaar wordt gebracht of overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden komt relatief zo
weinig voor dat het moeilijk valt te rechtvaardigen om voor die gevallen een vergunningplicht voor alle
reclames in stand te houden.
Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame
[gereserveerd]
AFDELING 5. KAMPEREN BUITEN KAMPEERTERREINEN
Artikel 4:17 Definitie
In de begripsomschrijving gaat het in het algemeen over een tent, tentwagen, kampeerwagen en
caravan.
Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
In Albrandswaard is het verboden om buiten kampeerterreinen te kamperen.
Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
Deze bepaling spreekt voor zich.
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HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE
GEMEENTE
AFDELING 1. PARKEEREXCESSEN EN STOPVERBOD
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Begrip “parkeerexces”
In de wegenverkeerswetgeving wordt nergens aangegeven wat het begrip “parkeerexces” precies
inhoudt. Degene die tot taak heeft hieromtrent verbodsbepalingen te formuleren, zal evenwel tevoren
dienen te weten wat dit begrip omvat. Mede omdat ook dit aspect van het verkeer aan een
voortschrijdende ontwikkeling onderhevig is, is van het begrip “parkeerexces” bezwaarlijk een
voldoende concrete definitie te geven. Blijkens de jurisprudentie kan onder het begrip “parkeerexces”
ieder excessief parkeren op de weg worden begrepen, dus:
a. wanneer het parkeren op de weg betreft dat met het oog op de verdeling van de beschikbare
parkeerruimte jegens andere weggebruikers, die gelegenheid om te parkeren behoeven, buitensporig
is en uit dien hoofde niet toelaatbaar kan worden geacht (verkeersmotief; eigenlijke aanvulling), en
b. wanneer het gebruik van de weg als parkeerplaats op zich zelf niet ongeoorloofd is te achten, maar
wel dat de aard van het voertuig, het met het parkeren beoogde doel of het aantal te parkeren
voertuigen relatief gezien een te grote ruimte opeist in vergelijking met de behoefte aan parkeerruimte
van anderen; alsook
c. wanneer het gaat om parkeren dat onaanvaardbaar is te achten om andere motieven, zoals het
tegengaan van aantasting van de openbare orde of veiligheid en de bescherming van het uiterlijk
aanzien van de gemeente, voorkoming van uitzichtbelemmering en stankoverlast (oneigenlijke
aanvulling).
Artikel 5:1
(vervallen)
Artikel 5:2 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke
Eerste lid
Aangezien het parkeren van voertuigen van rijschoolhouders en taxiondernemers excessieve vormen
kan aannemen, is in het tweede lid daarom expliciet bepaald dat onder “verhuren”, zoals in het eerste
lid bedoeld, mede wordt verstaan het gebruiken van voertuigen voor het geven van rijlessen of voor
het vervoeren van personen tegen betaling. Aldus kan ook tegen excessief gebruik van de weg door
rijschoolhouders en taxiondernemers worden opgetreden.
Tweede lid
Onder a is het woord “vergen” gebezigd in plaats van “duren” ten einde twijfel over de vraag of met
een bepaalde herstel- of onderhoudswerkzaamheid meer dan een uur gemoeid is, zoveel mogelijk uit
te sluiten. Bij het gebruik van de term “vergen” beschikt men over een meer objectieve maatstaf.
Derde lid, onder a
Deze bepaling beoogt optreden mogelijk te maken tegen die autohandelaren en exploitanten van
garage-, herstel- en autoverhuurbedrijven die de weg voortdurend gebruiken als stallingsruimte voor
auto’s die hun toebehoren of zijn toevertrouwd. Bij het opstellen van deze bepaling is er naar
gestreefd de delictomschrijving zoveel mogelijk vrij te houden van elementen waarvan de
bewijslevering moeilijkheden kan opleveren. Niettemin kan met name het bewijs dat betrokkene “zijn
bedrijf of nevenbedrijf dan wel een gewoonte” van de hier bedoelde activiteiten maakt, alsook dat de
desbetreffende voertuigen “hem toebehoren of zijn toevertrouwd”, onder omstandigheden problemen
opleveren. De woorden “drie of meer voertuigen” zijn gekozen om de bewijslast niet onevenredig
zwaar te doen zijn. Doordat het verbod slechts betrekking heeft op het parkeren dat in het kader van
(neven)bedrijf of gewoonte plaatsvindt, blijft het normaal parkeren van de voor persoonlijk gebruik
gebezigde auto(’s) van de exploitant en eventueel van zijn gezinsleden mogelijk. (Zie het eerste lid,
onder b).
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Derde lid, onder b
Reparatie- en sloopwerkzaamheden aan op de weg geparkeerde voertuigen in het kader van de
uitoefening van een (neven)bedrijf, geven veelal klachten inzake geluidsoverlast en verontreiniging
van de weg; in mindere mate wordt geklaagd over de als gevolg van deze activiteiten verminderde
parkeergelegenheid.
Vierde lid
Het verlenen van een ontheffing ingevolge dit lid zal in het algemeen op zijn plaats zijn in geval, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs moet worden aanvaard dat de exploitant geen
andere mogelijkheden ten dienste staan dan de hem toebehorende of toevertrouwde auto’s op de weg
te parkeren. Te denken is hierbij aan het geval dat de exploitant van een reeds lang bestaand bedrijf
in de feitelijke onmogelijkheid verkeert op eigen terrein of in de nabijheid van zijn bedrijf stallingsruimte
te creëren c.q. daarover op andere wijze de beschikking te krijgen. Aan de ontheffing kunnen uiteraard
voorschriften worden verbonden, onder meer omtrent de plaats waar en de tijd gedurende welke
voertuigen voor de hier aan de orde zijnde doeleinden op de weg mogen worden geplaatst, alsmede
ten aanzien van het aantal voertuigen dat ter plaatse door de houder van de ontheffing mag worden
geparkeerd.
Vijfde lid
Gezien de mogelijke milieugevolgen is een lex silencio positivo hier niet wenselijk.
Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
(gereserveerd)
Artikel 5:4 Defecte voertuigen
Veelvuldig doet zich het verschijnsel voor dat niet-rijklare voertuigen op de weg worden geplaatst. De
eigenaar of houder van een of meer van dergelijke voertuigen heeft deze meestal aangekocht om na
weken of zelfs maanden van nijvere zelfwerkzaamheid weer een volwaardig voertuig te creëren.
Veelal slaagt hij in deze poging niet, waarna het voertuig op de weg wordt achtergelaten, waar het na
verloop van tijd degenereert tot autowrak. Deze bepaling richt zich in het bijzonder tegen dit soort
parkeergedragingen. Het excessieve is in het bijzonder gelegen in het in relatie tot het tekort aan
parkeerruimte niet gerechtvaardigde doel waartoe men het voertuig op de weg zet. Daarnaast kan het
hier bedoelde parkeren een ontsiering van het uiterlijk aanzien van de gemeente meebrengen en om
die reden excessief zijn. Beperking van het verbod tot die gevallen waarin er sprake is van min of
meer ernstige gebreken aan het voertuig, moet noodzakelijk worden geacht, wil het verbod niet een te
ruime strekking krijgen.
Artikel 5:5 Voertuigwrakken
Anders dan de niet-rijklare voertuigen die ingeval van parkeren gedurende zekere tijd in het bijzonder
een parkeerexces kunnen opleveren door het in relatie tot het tekort aan parkeerruimte niet
gerechtvaardigde doel waartoe men een voertuig op de weg zet, geeft een achtergelaten
voertuigwrak, inclusief een fiets of bromfiets, in de eerste plaats aanstoot, doordat het een ontsierend
element in het straatbeeld vormt. Ook houdt een wrak een gevaar in voor spelende kinderen en voor
de weggebruikers.
Het verbod in dit artikel richt zich op degene die het voertuigwrak op de weg plaatst of heeft. Dat is op
zich al een ruimere kring van subjecten dan alleen de bestuurder; ook andere belanghebbenden bij
het voertuig vallen onder deze bepaling.
Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen
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Eerste lid, onder a
Deze bepaling richt zich tegen het langer dan nodig plaatsen of hebben van voertuigen die voor
recreatie e.d. worden gebruikt. Hieronder vallen in ieder geval: caravans, campers, kampeerwagens,
aanhangwagens, magazijnwagens, keetwagens e.d. op de weg. In deze bepaling zijn de woorden
“parkeren” gewijzigd in “te plaatsen of te hebben” om de handhaving van deze bepaling eenvoudiger
te maken. Met het steeds een paar meter verplaatsen van een caravan, aanhangwagentje e.d. op de
openbare weg wordt handhaving van deze bepaling niet langer meer voorkomen. Met de zinsnede “of
anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt” is beoogd aan te geven dat alle
soorten (aanhang)wagens en voertuigen, die niet “dagelijks” worden gebruikt als vervoermiddel onder
deze bepaling kunnen vallen. Het college van gemeente Barendrecht heeft een “Aanwijzingsbesluit
inzake kampeermiddelen e.a. 2013” vastgesteld. In dat besluit is onder meer vastgesteld dat het
verboden is een caravan langer dan drie dagen te parkeren binnen de bebouwde kom.
Eerste lid, onder b
Deze bepaling richt zich ook tegen het ontsieren van het uiterlijk aanzien van de gemeente door het
doen of laten staan van caravans e.d. elders dan op de weg in de zin van de WVW 1994. In zoverre
betreft deze bepaling derhalve niet een “eigenlijk” parkeerexces, dat immers veronderstelt dat de
gedraging plaatsvindt op een weg (in de zin van de WVW 1994).
Zoals opgemerkt in de toelichting op artikel 5:1, onderdeel b, wordt het begrip “parkeren” zo uitgelegd,
dat het verbod in dit artikel zich niet alleen richt op de bestuurder van een voertuig maar ook op de
andere belanghebbenden bij het voertuig.
Vierde lid
In dit geval is ervoor gekozen een lex silencio positivo op te nemen.
Artikel 5:7 Reclamevoertuigen
Deze bepaling richt zich tegen degenen die voor een beroep of bedrijf reclame maken door een of
meer voertuigen, voorzien van reclameopschriften, op de weg te parkeren. Hierbij staat het maken van
reclame voorop. Als handelsreclame in de zin van dit artikel wordt niet gezien de vermelding op een
voertuig van de naam van het bedrijf waarbij het voertuig in gebruik is en een (korte) aanduiding van
de goederen of diensten die dat bedrijf pleegt aan te bieden. Deze voertuigen worden immers niet
primair gebruikt “met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken”, maar vooral als
vervoersmiddel.
Het excessieve is primair gelegen in het in relatie tussen het tekort aan parkeerruimte en het niet
gerechtvaardigde doel waartoe men het voertuig op de weg zet. Dit doel kan reeds met één voertuig
worden bereikt. In de tweede plaats kan het excessieve gelegen zijn in het motief van het tegengaan
van ontsiering van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
In deze bepaling gaat het om een “eigenlijk” parkeerexces, hetwelk veronderstelt dat de gedraging
plaatsvindt op een weg (in de zin van de WVW 1994). Het hebben van handelsreclame op of aan
onroerend goed op een vanaf de weg zichtbare plaats is geregeld in artikel 4:15 van deze model-APV.
Het in dit artikel omschreven verbod is beperkt tot het maken van handelsreclame (commerciële
reclame). Uit de jurisprudentie en uit artikel 7, vierde lid, van de Grondwet blijkt, dat de gemeentelijke
wetgever in ieder geval het maken van handelsreclame aan beperkingen mag onderwerpen. Voor wat
betreft de relatie met artikel 10 EVRM en 19 IVBP zij verwezen naar de jurisprudentie vermeld bij
artikel 4:15.
Derde lid Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
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In dit geval is ervoor gekozen een lex silencio positivo op te nemen. Deze situatie is veel zeldzamer
dan die in het vorige artikel (kampeermiddelen e.a.). Ook vergt het toekennen of afwijzen van deze
ontheffing geen langdurige of complexe afweging.
Artikel 5:8 Grote voertuigen
Eerste lid
Deze bepaling beoogt aan de gemeentebesturen mogelijkheden te verschaffen om aantasting van het
uiterlijk aanzien van de gemeente door het doen of laten staan van bepaalde voertuigen tegen te
gaan. Het doen of laten staan van grote voertuigen kan immers op bepaalde plaatsen, zoals op
dorpspleinen, voor monumenten en historische gebouwen, in parken, op rustieke plekjes in open
landschappen een ernstige aantasting van het stads-, dorps- of landschapsschoon betekenen.
Vrachtauto’s, aanhangwagens, kermiswagens en reclameauto’s bijvoorbeeld kunnen op dergelijke
plaatsen een zeer storend element vormen. Het zijn deze situaties waarop deze bepaling het oog
heeft.
Gezien het motief van deze bepaling heeft zij ook betrekking op het parkeren van grote voertuigen
buiten de weg. In zoverre heeft deze bepaling dus niet enkel betrekking op “eigenlijke”
parkeerexcessen.
Wat het motief: bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente betreft, dient er op te worden
gewezen, dat het niet noodzakelijkerwijs behoeft te gaan om (het parkeren op of bij) plaatsen, die uit
een oogpunt van stadsschoon of karakteristiek een bijzondere betekenis hebben, wil er sprake kunnen
zijn van een “parkeerexces”.
Niet apart zijn vermeld de oplegger en de aanhangwagen. Het hier gestelde verbod zou dan immers
zelfs gelden voor het kleinste aanhangwagentje. Primair ware hier echter te reguleren het parkeren
van grote voertuigen.
Bij de aanwijzing van plaatsen waar volgens besluit van het college grote voertuigen met het oog op
de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente niet mogen worden geparkeerd, zal
eventueel rekening moeten worden gehouden met een provinciale verordening die - geheel of
gedeeltelijk - hetzelfde terrein uit hoofde van hetzelfde motief bestrijkt, bij voorbeeld een verordening
bescherming landschapsschoon.
Binnen de verboden zones zullen in ieder geval uitzonderingen moeten worden gemaakt ten behoeve
van autobussen in lijndienst.
Een speciaal probleem wordt gevormd door de vraag, hoe dit verbod onder de aandacht van
belanghebbenden te brengen. Het is in ieder geval gewenst, dat de in de gemeente gevestigde
ondernemingen door de gemeente in kennis worden gesteld van dit verbod. In veel gemeenten wordt
een systeem toegepast, waarbij langs de naar de gemeente toeleidende wegen door middel van
aanwijzingsborden kenbaar wordt gemaakt, dat binnen de (bebouwde kom van de) gemeente het
parkeren van grote voertuigen slechts is toegelaten op de als zodanig aangeduide
parkeergelegenheden.
Tweede lid
Deze bepaling beoogt optreden mogelijk te maken tegen het parkeren van grote voertuigen op de weg
(in de zin van de WVW 1994), omdat het gepaard gaat met een excessief gebruik van de weg.
Met betrekking tot dit motief: buitensporig gebruik van de weg, wordt opgemerkt, dat het in dat
verband niet noodzakelijkerwijs om (het parkeren van) méér voertuigen behoeft te gaan. Ook het
parkeren van één groot voertuig kan een parkeerexces in deze zin opleveren.
In het licht van het motief van deze bepaling is het stellen van een hoogtegrens minder opportuun.
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Uit de aanwijzing van plaatsen waar het parkeren van grote voertuigen niet toelaatbaar is, zal duidelijk
moeten blijken of deze aanwijzing is gebaseerd op de bepaling van het eerste lid of die van het
tweede lid, zulks mede in verband met het bepaalde in het derde lid. Geschiedt een aanwijzing door
middel van een verwijzing naar een plattegrond (zie onder eerste lid) dan kan bij voorbeeld door het
gebruik van verschillende kleuren bij het arceren van de plaatsen waar niet geparkeerd mag worden,
worden aangegeven welk motief ten grondslag ligt aan de aanwijzing of dat beide motieven daaraan
ten grondslag liggen. Zeer wel denkbaar is echter dat aan een aanwijzing beide motieven ten
grondslag kunnen liggen.
Zie wat betreft de vraag, hoe dit verbod kenbaar kan worden gemaakt, de toelichting op eerste lid.
Zoals opgemerkt in de toelichting op artikel 5:1, onderdeel b, wordt het begrip “parkeren” zo uitgelegd,
dat het verbod in dit artikel zich niet alleen richt op de bestuurder van een voertuig maar ook op de
andere belanghebbenden bij het voertuig.
Derde lid
De werking van het in het tweede lid gestelde verbod is ingevolge dit lid beperkt tot de avond en de
nacht, alsmede het weekeinde en de doordeweekse feestdagen. Het lijkt in het algemeen niet redelijk
om het parkeren van grote voertuigen op de weg ook gedurende de werkdag te verbieden. Dit zou de
belangen van met name handel en industrie te zeer schaden. Dit ligt echter anders wanneer de
bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente in het geding is.
Het parkeren van grote voertuigen op plaatsen waar dit naar de mening van het college schadelijk is
voor dit uiterlijk aanzien, moet te allen tijde verboden kunnen worden. Daarom geldt de in het derde lid
vervatte uitzondering niet voor het in het eerste lid gestelde verbod.
Overigens blijft ook tijdens de perioden waarin het verbod bedoeld in het tweede lid niet van
toepassing is, het zodanig parkeren van vrachtwagens dat aan bewoners of gebruikers van gebouwen
hinder of overlast wordt aangedaan, verboden krachtens het hierop volgende artikel 5:9.
Vierde lid
Dit artikellid maakt het mogelijk dat ook campers, caravans en kampeerwagens die door hun
afmetingen onder het verbod van het eerste lid zouden vallen, toch voor maximaal 3 dagen op de weg
geparkeerd mogen blijven staan.
Vijfde lid
Naast de krachtens het tweede lid geldende beperkingen kent dit lid aan het college de bevoegdheid
toe ter zake van de in de eerste twee leden omschreven verboden een ontheffing te verlenen.
Aldus kan worden voorkomen dat de werking van deze verboden zou leiden tot een onevenredige
aantasting van bedrijfsbelangen.
Verzoeken om ontheffing zullen van geval tot geval moeten worden bekeken. Omstandigheden welke
in beginsel door alle bedrijven - ongeacht de aard - kunnen worden aangevoerd, rechtvaardigen op
zich nog geen ontheffing.
Van de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing zal onder meer gebruik dienen te worden
gemaakt:
- voor voertuigen die worden gebezigd bij de uitvoering van openbare werken en bij
bouwwerkzaamheden, voor zover ze in de onmiddellijke nabijheid van het werk worden geparkeerd;

Toelichting APV 2021

58

- voor chauffeurs die een schriftelijke medische verklaring overleggen, waaruit blijkt dat betrokkene
niet van een speciaal daartoe aangewezen parkeerterrein gebruik kan maken en ook vaststaat dat
betrokkene zonder ontheffing in moeilijkheden zou komen.
Verder zou een soepel ontheffingenbeleid kunnen worden gevoerd, voor zover het gaat om bij
voorbeeld:
- rijdende winkels;
- wagens van kermisexploitanten;
- wagens van bedrijven die in geval van bij voorbeeld ongevallen in het wegverkeer terstond moeten
kunnen “uitrukken” (sleepwagens e.d.);
- voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor bijzondere transporten (auto’s met speciale
klimaatregeling) of anderszins zodanig afwijken (elektrowagens met beperkte actieradius) dat
bijzondere eisen aan de parkeerplaats moeten worden gesteld.
Aan een ontheffing kunnen uiteraard voorschriften worden verbonden betreffende de tijd en de plaats
waarop deze zal gelden.
Zesde lid Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
In dit geval is ervoor gekozen een lex silencio positivo op te nemen. Deze situatie is veel zeldzamer
dan die in het artikel over kampeermiddelen e.a. Ook vergt het toekennen of afwijzen van deze
ontheffing geen langdurige of complexe afweging.
Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen
Eerste lid
Deze bepaling beoogt optreden mogelijk te maken tegen het op de weg parkeren van vrachtwagens
e.d. bij andermans voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw, zodanig, dat daardoor
het uitzicht van bewoners of gebruikers van het gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun
anderszins hinder of overlast wordt aangedaan. Zie ook de toelichting bij artikel 5:8.
Door opneming van de bestanddelen “of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan” zijn ook
mogelijke andere vormen van hinder of overlast dan uitzichtbelemmering, door het parkeren van grote
voertuigen aan bewoners of gebruikers van gebouwen berokkend, verboden. Hierbij kan worden
gedacht aan belemmering van de lichtval, stankoverlast en geluidsoverlast, bij voorbeeld ten gevolge
van het starten en warmdraaien van grote voertuigen.
Tweede lid
De in dit lid opgenomen uitzondering ziet bij voorbeeld op (het parkeren van) "hoogwerkers",
meetwagens e.d.
Een ontheffingsmogelijkheid is niet geboden. Niet goed valt in te zien hoe deze mogelijkheid te rijmen
valt met het hinderlijke karakter van het hier bedoelde parkeren.
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
Dit artikel is toegevoegd naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 23
mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3927 en de uitleg daarin van het Verdrag inzake verkeerstekens. Uit
die uitspraak blijkt dat het verkeersbord E1 (parkeerverbod) alleen geldt voor de rijbaan. De APVbepaling is nodig om het parkeerverbod ook voor de berm te laten gelden. Daarvoor is dan eigen
bebording nodig.
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Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
Eerste lid
Het is helaas een veelvuldig voorkomend verschijnsel dat groenstroken, openbare beplantingen,
plantsoenen en grasperken worden benut voor het parkeren van voertuigen.
Met deze bepaling wordt beoogd beschadiging van groenstroken e.d., die het uiterlijk aanzien van de
gemeente beogen te verfraaien, te voorkomen en het groen beter aan zijn bestemming te doen
beantwoorden.
Doorgaans zal een groenstrook geen deel uitmaken van de weg. Bermen maken wel deel uit van de
“wegen” in de zin van artikel 1 van de WVW 1994. Aangezien de berm rechtens deel uitmaakt van de
weg, gelden de op de desbetreffende weg betrekking hebbende verkeersvoorschriften eveneens voor
de berm, zoals parkeerverboden e.d. Artikel 10 van het RVV 1990 bepaalt dat auto’s, motoren e.d. op
de rijbaan en op andere weggedeelten - met uitzondering van het trottoir, het voetpad, het fietspad of
het ruiterpad - mogen worden geparkeerd. Onder deze andere weggedeelten waar wel geparkeerd
mag worden vallen ook de bermen van een weg. Indien in een bepaald geval het parkeren in een
berm als ongewenst moet worden aangemerkt, kan een parkeerverbod voor die berm worden
ingesteld. Dit kan door plaatsing van het bord E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord,
waarop staat dat het parkeerverbod alleen geldt voor de berm. Het is tevens mogelijk dat het parkeren
op de rijbaan niet wenselijk is, bijvoorbeeld uit oogpunt van de verkeersveiligheid, maar dat het
parkeren in de berm wel kan worden toegestaan. Ook in dit geval is plaatsing van het genoemde bord
E1 noodzakelijk, maar nu met een onderbord waarop staat dat parkeren in de berm wel is toegestaan.
Omdat de wegenverkeerswetgeving onder “wegen” ook de bermen begrijpt, is het in artikel 5:11
vervatte verbod beperkt tot groenstroken. De wegenverkeerswetgeving voorziet niet in de gevallen
waarin het voertuig op of in een groenvoorziening wordt geplaatst, welke geen deel uitmaakt van de
weg (in de zin van de Wegenverkeerswet). Zie hierover artikel 2:46.
Bij een parkeerverbod is het doen of laten staan van een voertuig niet strafbaar, indien zulks geschiedt
om personen de gelegenheid te geven in of uit te stappen dan wel voor het laden of lossen van
goederen.
Het moge duidelijk zijn dat de laatstgenoemde beperkingen niet van toepassing behoren te zijn op een
verbod tot het doen of laten staan van voertuigen in groenvoorzieningen.
Bewust is hier derhalve gekozen voor de bestanddelen “doen of laten staan” in plaats van “parkeren”,
omdat ook het tot stilstand brengen van een auto in een plantsoen beschadiging van het groen en
vermindering van de aantrekkelijkheid veroorzaakt.
Opgemerkt mag nog worden dat gedragingen als de onderhavige in sommige gevallen ook
zaakbeschadiging in de zin van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht met zich mee brengen.
Tweede lid
Bij de onder b bedoelde voertuigen kan worden gedacht aan voertuigen, in gebruik bij de politie of de
brandweer, als ook bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Campings vallen onder terreinen als
bedoeld onder c.

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen
In de praktijk wordt regelmatig overlast ondervonden van fietsen en bromfietsen die her en der buiten
de daartoe bestemde fietsenstallingen worden geplaatst. Het gaat hierbij doorgaans om plaatsen,
waar zich grote concentraties van gestalde (brom)fietsen voordoen, zoals bijvoorbeeld bij stations,
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winkelcentra en dergelijke. Voorop staat dat dan wel voldoende stallingsmogelijkheden ter plekke
aanwezig zijn.
Ter regulering van overlast van foutief geplaatste (brom)fietsen is in het eerste lid van dit artikel aan
het college de bevoegdheid gegeven om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is (brom)fietsen
neer te zetten buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen dan wel deze daar te laten staan. De
belangen die het college hierbij onder meer in overweging kan nemen zijn: de bescherming van het
uiterlijk aanzien van de gemeente, de voorkoming of opheffing van overlast of de voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid. Bij het laatste motief kan worden gedacht aan het voorkomen
van mogelijke verwondingen aan voetgangers die zich tussen een woud van (brom)fietsen een weg
moeten banen.
Na aanwijzing van een plaats waar het verbod zal gelden, kan tegen een foutief geplaatste (brom)fiets
worden opgetreden. Door middel van borden moet worden aangegeven dat foutief geplaatste
(brom)fietsen zullen worden verwijderd. Het feitelijk verwijderen dient dan beschouwd te worden als
toepassing van bestuursdwang.
Alvorens deze vorm van bestuursdwang te effectueren is het verstandig aan het publiek bekend te
maken, bijvoorbeeld door mededeling in het gemeenteblad, de plaatselijke krant of een huis-aanhuisblad, met affiches en dergelijke, dat onjuist geplaatste (brom)fietsen zullen worden verwijderd.
Tevens is het raadzaam aan te geven waar de verwijderde fietsen weer kunnen worden opgehaald en
hoe hoog de kosten zijn die vergoed moeten worden.
Tweede lid
Het tweede lid heeft betrekking op fietsen of bromfietsen die zich rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud bevinden en/of in een verwaarloosde toestand verkeren op openbare plaatsen. Het kunnen
fietsen of bromfietsen betreffen die zijn achtergelaten en waar de onderhoudstoestand naar verloop
van tijd steeds slechter wordt. Dit kan zichtbaar zijn door lege banden, stof op de fiets, onkruid dat
tussen de spaken groeit, losse kettingen, ontbreken van een stuur, vervormingen in het frame e.d. Op
basis van dit artikel kunnen dergelijke fietsen en bromfietsen uit de openbare ruimte van
gemeentewege worden verwijderd.
Derde lid
Dit lid heeft betrekking op fietsen of bromfietsen die zich rijtechnisch in voldoende staat bevinden maar
waar vanuit de feiten en omstandigheden blijkt dat de fiets onbeheerd is achtergelaten op een
openbare plaats.
AFDELING 2. COLLECTEREN
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving
De rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld
voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van
fondsenwervende instellingen. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij het CBF. Ze
worden regelmatig door het CBF geïnformeerd, of nemen zelf contact op voor nadere informatie. Het
CBF is zo het eerste aanspreekpunt voor gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
fondsenwerving en goede doelen. De beoordelingen van het CBF vormen een leidraad bij het
verstrekken van de incidentele inzamelingsvergunningen door de gemeenten aan instellingen die niet
voorkomen op het collecterooster. Via afspraken met alle gemeenten en een aantal grote nationale
fondsen is in 1949 een “collectenplan” gerealiseerd. Dit plan houdt onder meer in dat het CBF jaarlijks,
op voorstel van de Stichting Collectenplan, een rooster vaststelt waarin aan grote landelijk
collecterende fondsen voor hun inzamelingsactie een week wordt toegewezen. De “vrije” perioden zijn
beschikbaar voor andere instellingen. Een essentieel element van het rooster is de exclusiviteit. De

Toelichting APV 2021

61

fondsen krijgen desgevraagd als enige een inzamelingsvergunning van alle gemeenten voor de
betreffende week.
Huidige ontwikkelingen
De vraag is of in de huidige maatschappij nog steeds behoefte is aan een beschermende overheid
zowel in het kader van het toezicht op bonafide instellingen als van de beperking van het aantal
inzamelingen met het oog op het voorkomen van overlast voor burgers. Er zijn verschillende redenen
om deze rol van de overheid voort te zetten.
- De manieren waarop wordt ingezameld zijn steeds indringender geworden: via de post (direct mail),
de telefoon, het aanspreken op straat (direct dialogue), door shows op tv (het Glazen Huis) en
concerten (Live Aid, ) direct of indirect aangesproken.
- De goede doelen-branche is steeds verder is geprofessionaliseerd; denk aan de professionele
(commerciële) enwervingsbedrijven. Deze sales- en marketingbedrijven zijn gericht op het werven van
klanten (leden of donateurs) voor hun opdrachtgevers.
- Er zijn daarnaast nog steeds kwetsbare groepen in de samenleving die enige bescherming nodig
hebben. Niet voor niets wordt regelmatig aangegeven dat het bij bezoek aan de deur, voor wat voor
reden dan ook, verstandig is een legitimatie te vragen.
Dit alles doet vermoeden dat de gevolgen van het afschaffen van een inzamelingsvergunning
ongewenst zijn.
Voor instellingen die niet voorkomen op het collecterooster (zie hiervoor) wordt een vergunning voor
bepaalde tijd afgegeven. Juist doordat de gemeente bij deze instellingen niet kan afgaan op een
oordeel van het CBF dient deze zelf een afweging te maken of sprake is van een bonafide instelling.
Daarbij is het uitgangspunt van het collecterooster dat er slechts één organisatie per week huis-aanhuis mag collecteren met het oog op het voorkomen van overlast.
De landelijke instellingen doen een aanvraag om in een bepaalde week te mogen inzamelen. Beide
partijen (gemeente en aanvrager) zullen er voor zorgen dat de vergunning ruim voor die tijd is
verleend, omdat bij overschrijden van de termijn de vergunning geen nut heeft. Gezien het
collecterooster is namelijk uitwijken naar een andere week niet eenvoudig. Er zijn overigens geen
signalen ontvangen uit de praktijk dat het niet halen van de termijnen een probleem is.
Direct dialogue
Direct dialogue is een fondsenwervingmethode waarbij mensen worden aangesproken en gevraagd
om donateur of lid te worden van een instelling voor een goed doel en waarbij een intekenlijst wordt
aangeboden. Het publiek geeft een machtiging af. Het is een wervingmethode die de laatste jaren snel
populair is geworden.
Direct dialogue in relatie tot venten
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat gemeenten benaderd worden door marketing- en
salesorganisaties die een vergunning aanvragen om huis-aan-huis klanten te werven voor hun
opdrachtgevers. Een opdrachtgever kan een charitatieve instelling zijn waarvoor leden worden
geworven door middel van een intekenlijst, maar ook een bedrijf dat producten verkoopt. Bijvoorbeeld
een energie- of telefonieleverancier werft huis-aan-huis klanten waarbij aan de deur een contract
wordt ondertekend.
De vergunningen die mogelijk op deze activiteiten van toepassing zijn, zijn de inzamelingsvergunning
(art 5:13 APV) en de ventvergunning (art. 5:14 e.v. APV). Wat betreft de inzamelingsvergunning is het
verwarrend dat het niet het charitatieve doel zelf is dat de vergunning aanvraagt, maar de
commerciële organisatie in opdracht van een goed doel. Voor de hand ligt dat aan deze instelling bij
het verlenen van de inzamelingsvergunning dezelfde voorschriften worden opgelegd als aan een
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charitatieve instelling, dus ook het terugkoppelen van wat ingezameld is (hoeveel machtigingen en
voor welk bedrag).
Bij venten ziet de vergunningplicht zowel op het aanbieden van goederen als het aanbieden van
diensten. Het werven van klanten voor energieleveranciers valt onder het aanbieden van diensten.
Doel is immers om via deze methode een contract af te sluiten voor de levering van een dienst. Een
andere vorm van venten is het op straat of huis-aan-huis verkopen van producten als een hotelbon of
bon voor vakantiepark.
Gemeentelijk beleid met betrekking tot de verlening van de inzamelingsvergunningen
Het gemeentelijk beleid inzake de verlening van inzamelingsvergunningen heeft twee uitgangspunten:
de inzameling geschiedt door bonafide te achten instellingen en in het kader van overlast wordt het
aantal collecten beperkt en gelijkmatig over het jaar verdeeld. Desgewenst wordt een onderscheid
gemaakt tussen inzamelingen huis-aan-huis en op straat.
De collecten van landelijke instellingen, voorkomende op het collecterooster krijgen een doorlopende
vergunning. De gemeente volgt hierbij het CBF en de Stichting Collecteplan. Instellingen die niet op dit
collecterooster voorkomen en een vergunning vragen voor een vrije periode of voor werving op straat
dienen door de gemeente beoordeeld te worden. Bij de beoordeling van de aanvragen worden in de
praktijk onder meer de volgende criteria gehanteerd (indien van toepassing):
- de instelling moet als bonafide zijn aan te merken (advies inwinnen bij CBF);
- de instelling moet specifiek plaatselijke kenmerken bezitten; en/of
- de voorgenomen actie is geen duplicering van andere al “gevestigde” inzamelingen ten bate van een
identiek doel, met name dat van instellingen vermeld op het collecteplan; en/of
- de opbrengst van de voorgenomen collecte moet worden besteed ten behoeve van personen of
instellingen buiten de kring van collecterende instellingen; en/of
- de aanvragende instelling mag geen (controversiële) politieke doeleinden nastreven;
- controle van de begroting op besteding van de gelden;
- tellen onder toezicht van een notaris;
- betalingsbewijs achteraf (dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt aan doel);
- gesloten bus, legitimatie inzamelaars etc.;
- onderschrijven Gedragscode brancheorganisatie van de Vereniging Direct Dialogue
Donateurswervers Nederland.
Eerste lid
Voor het houden van een openbare inzameling is een vergunning van het college nodig. Het artikel
ziet op de welbekende inzamelingen van geld middels collectebussen, maar ook op inzamelingen met
gebruik van intekenlijsten en de inzameling van goederen. Dit laatste komt bijvoorbeeld voor als
burgers gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan een voedselpakket. Dit kan middels een gift in
geld maar ook door (vooraf bepaalde) producten te kopen en vervolgens te doneren. Voor de
openbaarheid van de inzameling is het voldoende dat deze op of aan de openbare weg dan wel op
een andere voor het publiek toegankelijke plaats plaatsvindt. De bepaling ziet zowel op het collecteren
voor een ideëel als voor een commercieel doel.
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Deze bepaling ziet formeel ook op inzamelen met collectebussen die op de toonbank van winkels
geplaatst zijn. Meestal betreft het hier een collectebus die voor langere tijd geplaatst wordt. Hoewel dit
formeel vergunningplichtig is, wordt hier in de praktijk soepel mee omgegaan.
Tweede lid
In het tweede lid is aangegeven dat ook een vergunning vereist is, indien bij een inzameling
geschreven of gedrukte stukken worden aangeboden. Het komt veelvuldig voor dat het collecteren
plaatsvindt onder gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken, zoals prentbriefkaarten, mapjes
briefpapier e.d., waarbij de opbrengst een charitatieve bestemming heeft.
Briefkaartenacties
Bij briefkaartenacties worden briefkaarten huis-aan-huis te koop aangeboden. Deze activiteit komt tot
stand op initiatief van commerciële organisaties waarbij de naam van een goed doel wordt gebezigd.
Er wordt gebruikt gemaakt van studenten bij de verkoop. Een klein deel van de opbrengst komt ten
goede aan het goede doel, de rest van de opbrengst aan de initiatiefnemers van de commerciële
instelling. Het is verwarrend dat erkende goede doelen (CBF-keur) meewerken aan dergelijke acties,
Het CBF dringt er bij de door haar erkende goede doelen dan ook op aan om goed toezicht te houden
op de verkoopactiviteiten en de informatie die daarbij vertrekt wordt. Vanwege klachten over deze
activiteiten die zowel bij het CBF als bij de goede doelen zijn binnengekomen, is door verschillende
instellingen met een goed doel besloten te stoppen met deze activiteiten.
Derde lid
In het derde lid van artikel 5:13 is een uitzondering op de vergunningplicht opgenomen voor
inzamelingen die gehouden worden “in besloten kring”. Voor deze uitdrukking is aansluiting gezocht bij
artikel 435e WvSr, waarin het telefonisch colporteren voor charitatieve doeleinden wordt verboden. De
uitdrukking “in besloten kring” doelt op gevallen waarin tussen de inzamelende instelling en de
persoon tot wie zij zich richt een bepaalde kerkelijke, maatschappelijke of verenigingsband bestaat,
welke binding de achtergrond vormt van de actie. Het begrip “besloten kring” veronderstelt een
nauwere band dan alleen het gemeenschappelijk lidmaatschap. Men zal moeten aangeven dat er ook
een zekere gemeenschappelijke bekendheid is. Dit zal niet het geval zijn, indien de band tussen
aanbieder en cliënt uitsluitend wordt gevonden in het gemeenschappelijk lidmaatschap van een grote
organisatie als een vak- of een omroepvereniging. Ditzelfde geldt voor het behoren tot een zelfde
kerkgenootschap. Wordt de actie echter gevoerd binnen een bepaalde kerkelijke gemeente of wijk, of
door een plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging, dan zal weer wel sprake kunnen zijn van
een besloten kring.
Vierde lid
Ten gevolge van het bepaalde in het vierde lid zijn instanties die in het landelijk collecterooster van het
Centraal Bureau Fondsenwerving worden genoemd vrijgesteld van de vergunningplicht. Het
afschaffen van de vergunningplicht voor collecten die in overeenstemming zijn met het collecterooster
betekent een vermindering van administratieve lasten.
Vijfde lid Lex silencio positivo
Gezien het ideële belang van collectes, die doorgaans voor een bepaald moment zijn gepland en
waarbij voor dat moment vrijwilligers e.d. zijn aangezocht, is het van belang dat er tijdig op een
aanvraag wordt beslist. Daarom hebben wij ervoor gekozen de lex silencio positivo op te nemen.

AFDELING 3. VENTEN
Artikel 5:14 Definitie

Toelichting APV 2021

64

Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 5:15 Ventverbod
Op grond van dit artikel is het verboden te venten op zondag en op maandag tot en met zaterdag
tussen 20.00 uur en 09.00 uur. In aanvulling hierop kan het college op grond van het vierde lid wegen,
dagen of uren aanwijzen waarop het verboden is te venten. Een dergelijk aanwijzingsbesluit kan
worden benut om de verkoop van lachgas op de openbare weg tegen te gaan.
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
Dit artikel spreekt voor zich
AFDELING 4. STANDPLAATSEN
Artikel 5:17 Definitie
Artikel 5:17 bevat een begripsomschrijving en voorziet voorts in uitzonderingen. Het hebben van een
standplaats ziet op het te koop aanbieden van goederen vanaf een vaste plaats. Dit is dan ook het
onderscheidend criterium ten opzichte van het venten met goederen. Bij het venten met goederen
wordt er immers vanuit gegaan dat de venter voortdurend zijn goederen vanaf een andere plaats in de
openbare ruimte aanbiedt. Met andere woorden: de venter is ambulant, de standplaatshouder niet.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat de definitie van het eerste lid niet bevat het innemen van een standplaats
op een door de gemeente ingestelde markt op basis van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van
de Gemeentewet. Degene die op een door de gemeente ingestelde markt een standplaats wil
innemen zal zich moeten houden aan de regels die voor de markt gelden. Deze zijn in veel
gemeenten in een marktverordening neergelegd. Een afbakening met de snuffelmarkt is niet nodig,
omdat snuffelmarkten in gebouwen plaats vinden en standplaatsen worden ingenomen in de open
lucht.
Voor het innemen van een standplaats op een bepaald evenement is geen vergunning krachtens
afdeling 5.4 nodig. Op het evenement zijn de artikelen 2:24 en 2:25 van toepassing, waarbij de
bepalingen met betrekking tot het innemen van een standplaats niet van toepassing zijn.
Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Algemeen
Wij achten een vergunning voor het hebben van een standplaats, hoe eenvoudig ook, noodzakelijk en
evenredig. De vergunning dient om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord en overlast
wordt tegengegaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stankoverlast,
verkeershinder en overlast door zwerfafval. De vergunning is persoonsgebonden (artikel 1:6).
Vergunning voor onbepaalde tijd
Een vergunning wordt in beginsel voor onbepaalde tijd verleend (artikel 1:7) tenzij in de vergunning
een termijn is opgenomen.
Tweede lid Bestemmingsplan
De bepalingen in de APV met betrekking tot het innemen van een standplaats zijn gebaseerd op
ordening van de straathandel en zijn gebaseerd op de regulerende bevoegdheid van de gemeente
van zaken die tot haar huishouding behoren. Daarnaast vormen de besluiten op grond van de Wet op
de ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan, een zelfstandige weigeringsgrond. Dit betekent
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dat bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats
altijd gelet moet worden op de voorschriften die uit het bestemmingsplan voortvloeien.
Als het bestemmingsplan standplaatsen ter plaatse niet toelaat, is het moeilijk uit te leggen dat de
vergunning weliswaar wordt verleend, maar dat daarvan geen gebruik gemaakt kan worden wegens
strijd met het bestemmingsplan. Strijd met het bestemmingsplan is daarom als imperatieve
weigeringsgrond opgenomen.
Derde lid, onder a Redelijke eisen van welstand
De weigeringsgrond kan gehanteerd worden indien een of meer standplaatsen worden ingenomen op
een zodanige plaats dat het straatbeeld ernstig verstoord wordt. Met deze weigeringsgrond kan niet
alleen verkapte marktvorming worden tegengegaan, ook wordt daarmee het aanzien van
monumentale gebouwen of stedenbouwkundige ensembles gewaarborgd. De welstandscommissie
kan om advies worden gevraagd.
Derde lid, onder b
In het verleden is het beschermen van een redelijk voorzieningenniveau in de gemeente ten behoeve
van de consument als een openbare ordebelang aangemerkt. De gedachte was dat gevestigde
winkeliers geconfronteerd worden met hoge exploitatiekosten die niet in verhouding staan tot de vrij
lage exploitatiekosten van de straathandelaren. Uit jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat het
reguleren van de concurrentieverhoudingen niet als een huishoudelijk belang van de gemeente wordt
aangemerkt. Hierop wordt door de Afdeling slechts één uitzondering toegestaan, namelijk wanneer het
voorzieningenniveau voor de consument in een deel van de gemeente in gevaar komt. Van duurzame
ontwrichting van het voorzieningenniveau zal in de praktijk niet snel sprake zijn. Voor de vraag of een
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zal ontstaan, komt geen doorslaggevende
betekenis toe aan de vraag of voor een overaanbod in het verzorgingsgebied en mogelijke sluiting van
bestaande voorzieningen moet worden gevreesd, maar het doorslaggevende criterium is of inwoners
van een bepaald gebied niet langer op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in
hun eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld ABRvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:49.
Ook de Dienstenrichtlijn staat een redelijk voorzieningenniveau niet toe als weigeringsgrond voor
standplaatsen, omdat dit wordt beschouwd als een economische, niet toegestane, belemmering voor
het vrij verkeer van diensten (artikel 14, punt 5, van de Dienstenrichtlijn). Op grond van de
Dienstenrichtlijn mag wel een kwantitatieve of territoriale beperking worden gesteld, mits:
1. geen sprake is van discriminatie naar nationaliteit of statutaire zetel (discriminatieverbod);
2. er sprake is van een dwingende reden van algemeen belang (noodzakelijkheid); en
3. de maatregelen zijn geschikt om het nagestreefde doel te bereiken en gaan niet verder dan
nodig is en het doel kan niet met andere, minder beperkende maatregelen worden bereikt
(evenredigheid) (artikel 15 Dienstenrichtlijn).
De formulering van onderdeel b van het derde lid is hierop afgestemd. Zie de toelichting op artikel 1:7
voor het begrip ‘dwingende reden van algemeen belang’.
Vierde lid
De vergunning dient om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord en overlast wordt
tegengegaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: geluidsoverlast, stankoverlast, verkeershinder
en overlast door zwerfafval. In verband hiermee is het onwenselijk dat de lex silencio positivo van
toepassing is.
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Maximumstelsel
Het aantal te verlenen vergunningen kan worden beperkt tot een van tevoren vastgesteld maximum
als de openbare orde in gevaar wordt gebracht. Wel dient te worden aangetoond of aannemelijk
gemaakt dat van zo'n gevaar in concreto daadwerkelijk sprake is.
Het aantal vergunningen moet vastgesteld worden voordat tot uitvoering van het beleid wordt
overgegaan. De locaties waar een standplaats mag worden ingenomen moeten zo zorgvuldig mogelijk
worden geselecteerd. Het totaal aantal aangewezen standplaatsen tezamen levert het maximum
aantal af te geven standplaatsvergunningen op.
Vergunningsvoorschriften
Aan de standplaatsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Voorschriften die aan een
vergunning gesteld kunnen worden betreffen:
- het vervallen van de standplaats indien gedurende een bepaalde periode geen standplaats is
ingenomen;
- de soort goederen of diensten die mogen worden aangeboden. Hierbij moet men wel het oog houden
op een goede verdeling van de te verkopen goederen voor de consument. Anders zou er oneerlijke
concurrentie kunnen zijn;
- de grootte van de standplaats;
- de ruimte waarbinnen de waren uitgestald mogen worden;
- het uiterlijk aanzien van de standplaats;
- tijden van opbouw en ontruiming van de standplaats;
- eisen met betrekking tot de (brand)veiligheid;
- opruimen van rommel en schoon achterlaten van de locatie.
De Winkeltijdenwet regelt een aantal zaken met betrekking tot de openingstijden van winkels en het
leveren van goederen aan particulieren. De bepalingen uit de Winkeltijdenwet gelden ook voor de
verkoop van goederen vanaf een standplaats.
Warenwet
Op het drijven van handel in waren zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet (eetwaren, waaronder
tevens worden begrepen kauwpreparaten, andere dan van tabak, en drinkwaren, alsmede andere
roerende zaken) zijn de bepalingen uit de Warenwet van toepassing. De Warenwet stelt regels met
betrekking tot de goede hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast stelt de Warenwet regels
met betrekking tot de hygiëne en degelijkheid van producten. Met betrekking tot het toezicht op de
naleving van de bepalingen van de Warenwet is een afzonderlijk regime van toepassing.
De voorschriften die uit de Warenwet voortvloeien gelden naast de voorschriften die door het college
gesteld kunnen worden op basis van een standplaatsvergunning.
Wet milieubeheer
In de Wet milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die hinder of overlast
kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor een standplaatshouder,
voor zover zijn verkoopplek als “inrichting” kan worden aangemerkt. Van belang is de regelgeving die
geldt voor bijvoorbeeld patatverkopers, die voor wat betreft de frituurinrichting aan bepaalde
voorwaarden moeten voldoen. Ook van belang is de model-Afvalstoffenverordening.
Gebruik van de openbare weg
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Voor het innemen van een standplaats op de openbare weg is een vergunning vereist. In veel
gevallen zal de gemeente de eigenaar of rechthebbende van de openbare weg zijn. Op grond hiervan
kan de gemeente van degene die op de openbare weg met vergunning een standplaats inneemt een
vergoeding bedingen voor het gebruik van het deel van de openbare weg.
Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende
vervallen
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
Deze bepaling spreekt voor zich.
Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht
[gereserveerd]
AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN
Artikel 5:22 Definitie
Eerste lid
De laatste tijd komt het in steeds meer plaatsen voor dat particulieren markten organiseren in grote
gebouwen. Hoofdzakelijk worden daar “ongeregelde” zaken verkocht. Bij “ongeregelde” zaken kan
met name worden gedacht aan incourante goederen, dat wil zeggen goederen, die in de regel niet
meer langs normale handelskanalen het publiek bereiken, zoals bij voorbeeld beschadigde artikelen,
artikelen die uit de mode zijn, restanten en zaken van een te liquideren onderneming.
Tweede lid
Van de snuffelmarkt te onderscheiden zijn:
- de weekmarkt in de zin van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet
Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
De aard van de goederen en de omstandigheden rondom een snuffelmarkt kunnen een uitstralende
werking hebben buiten het gebouw. Het houden van een snuffelmarkt is dan ook verboden als de
openbare orde dreigt te worden aangetast en overlast (milieu in de zin van de Dienstenrichtlijn) te
verwachten is. In het belang van deze motieven is de vergunningplicht gehandhaafd.
Weigeringsgronden
De weigeringsgronden voor een snuffelmarktvergunning zijn de generieke zoals genoemd in artikel
1:8. Zie ook de toelichting bij artikel 1:8.
Bestemmingsplan
Als het organiseren van een snuffelmarkt niet in overeenstemming is met het geldende
bestemmingsplan, wordt deze weigeringsgrond ingeroepen voor die gevallen waarin de snuffelmarkt
frequent plaats vindt. Wordt de snuffelmarkt incidenteel georganiseerd, dan wordt het organiseren
ervan niet verboden op deze grond. Strijd met het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld voorkomen als
een gebouw een agrarische of industriebestemming heeft.
Winkeltijdenwet
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De Winkeltijdenwet is op het houden van een vrije markt van toepassing als de markt een
bedrijfsmatig karakter heeft. Dit is afhankelijk van de aard van de op de markt ontplooide activiteiten,
of er geregelde of ongeregelde goederen worden verkocht en de frequentie waarmee de markt
gehouden wordt.
AFDELING 6 OPENBAAR WATER EN WATERSTAATSWERKEN
Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
Artikel 5:24 is een aanvulling van een aantal andere regelingen en is bedoeld om de overige openbare
wateren te vrijwaren van activiteiten die het gebruik op enigerlei wijze nadelig zouden kunnen
beïnvloeden.
In dit artikel is de vergunning vervangen door een algemene regel. Daarmee wordt nadrukkelijk een
deel van de verantwoordelijkheid bij de burger gelegd. In eerste instantie moet de burger zelf de
afweging maken of een steiger of een meerpaal gevaar of hinder oplevert voor het vaarverkeer, of een
probleem voor het beheer en onderhoud. Omdat er hierbij gaat om permanent bedoelde zaken is een
meldingsplicht opgenomen. Op die manier kan vooraf worden getoetst en met de melder worden
overlegd over bijvoorbeeld het onderhoud van de oevers. Zo kan worden voorkomen dat een al
geplaats object weer moet worden verwijderd, met alle financiële gevolgen van dien.
Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
Algemeen verbod is niet toegestaan
Artikel 88 Huisvestingswet bepaalt namelijk dat de gemeenteraad geen regels stelt die leiden tot een
algeheel verbod van het in gebruik nemen of geven van een woonschip op een ligplaats. Een
algemeen verbod komt in strijd met bovengenoemde wet.
Op grond van het tweede lid, onder b, van artikel 5:25 heeft het college de mogelijkheid om een
differentiatie naar soort en aantal vaartuigen aan te brengen. Zo kunnen aparte ligplaatsen voor
woonschepen en ligplaatsen voor uitsluitend pleziervaartuigen aangewezen worden. Bovendien kan
het aantal gelimiteerd worden.
Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
(vervallen)
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
(vervallen)
Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
Deze bepaling heeft alleen betrekking op waterstaatswerken die in beheer zijn bij de gemeente.
Artikel 5:29 Reddingsmiddelen
[vervallen]
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
[vervallen]
Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
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[vervallen]
Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5:31a Begripsbepalingen
(vervallen)
Artikel 5:32 Crossterreinen
Bij een aanwijzingsbesluit kunnen alleen regels worden gesteld ter bescherming van de belangen die
dit voorschrift dient. Behalve het belang van de openbare orde zijn dat milieubelangen en het belang
van de veiligheid van het publiek of de deelnemers.
Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
Het college kan op grond van het tweede lid terreinen aanwijzen waar dit verbod niet geldt en kan
tevens regels stellen voor het gebruik van deze terreinen.
Afdeling 8. Vuurverbod
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
Voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen is altijd een ontheffing nodig op grond van
artikel 10.63, tweede lid, Wet milieubeheer. Het college kan een ontheffing verlenen, indien het belang
van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Met andere woorden, het college kan
een ontheffing weigeren op grond van milieuhygiënische argumenten.
In het tweede lid is een aantal uitzonderingen opgenomen op het verbod in het eerste lid. Hierbij zijn
de volgende punten van belang. In de eerste plaats valt verlichting door middel van kaarsen, fakkels,
sfeervuren – waarbij geen afvalstoffen worden verbrand -, zoals terrashaarden en vuurkorven of vuur
voor koken, bakken en braden niet onder het nieuwe regiem van de Wet milieubeheer. Er is immers
geen sprake van het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen. Vervolgens mag er geen sprake
zijn van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving. Vooral binnen de bebouwde kom kunnen
klachten ontstaan over overlast of hinder door met name terrashaarden en vuurkorven. De aanhef van
het tweede lid biedt dus een handvat om handhavend op te treden.
Artikel 5:34, derde lid, biedt de mogelijkheid om - naast de ontheffing op grond van de Wet
milieubeheer - een ontheffing te verlenen, waarin de aspecten van openbare orde en veiligheid
worden geregeld. Er ligt dus een ander motief ten grondslag aan de APV dan aan de Wet
milieubeheer. Tevens wordt het college de mogelijkheid geboden om aan deze ontheffing
voorschriften te verbinden die het belang van de openbare orde en veiligheid beogen te beschermen.
Lid 6 Lex silencio positivo
Gezien de belangen die hier worden beschermd: gevaar, overlast of hinder, is het niet wenselijk om
hier een ontheffing van rechtswege in het leven te roepen en is daarvan ook afgezien.
AFDELING 9. ASVERSTROOIING
Artikel 5:35 Definitie
Volgens de Wet op de lijkbezorging kunnen verstrooiingen door of op last van de houder van een
crematorium of de houder van een plaats van bijzetting alleen plaatsvinden op het terrein dat daartoe
permanent is bestemd. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat de as op open zee verstrooid wordt.
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Artikel 5:36 Verboden plaatsen
Asverstrooiing is om uiteenlopende redenen niet op alle plaatsen even wenselijk. Dit geldt zeker voor
plaatsen waar de as niet of nauwelijks in de bodem kan worden opgenomen en door de wind kan
gaan dwarrelen. Dit speelt met name een rol op stoepen, straten, pleinen en dergelijke. Daarom is er
een verbod opgenomen voor het verstrooien van as op de verharde delen van de weg. Gezien de
mogelijke overlast die asverstrooiing op straten en dergelijke op kan leveren voor derden en de kans
op het snelle verwaaien van de as, is het overigens niet waarschijnlijk dat nabestaanden de verharde
delen van de weg zullen uitkiezen als plaats om de as te verstrooien. Het verbod zal dus naar
verwachting geen wezenlijke beperking opleveren voor nabestaanden.
De begraafplaats en het crematoriumterrein zijn expliciete voorbeelden van terreinen waar het vanuit
een oogpunt van beheer bezwaarlijk kan zijn om incidenteel as te verstrooien.
Het is mogelijk dat het op bepaalde terreinen (vanwege daar te houden evenementen bijvoorbeeld)
slechts tijdelijk onwenselijk is om as te verstrooien. Daarom is een mogelijkheid opgenomen voor
burgemeester en wethouders om in die gevallen een terrein tijdelijk, in verband met die bijzondere
omstandigheden, te onttrekken aan de mogelijkheid om er as op te verstrooien.
Lid 2
Spreekt voor zich.
Lid 3
Spreekt voor zich.
Lid 4
Dit soort ontheffingen zijn zeldzaam en er zijn doorgaans emoties van nabestaanden in het geding.
Het is daarom wenselijk dat er snel en tijdig wordt beslist. Om die reden is ervoor gekozen hier wel
een lex silencio positivo op te nemen.
Artikel 5:37 Hinder of overlast
Het verstrooien van as is een emotionele gebeurtenis. Zowel voor nabestaanden als voor omstanders
die ermee worden geconfronteerd. Het is daarom van belang dat omstanders geen hinder
ondervinden van de activiteit op zich en van de as die na de activiteit wordt achtergelaten. Een
typerend voorbeeld is het verstrooien van as in de nabijheid van een groep mensen, terwijl er een
stevige bries die kant uitwaait. Dit levert vanzelfsprekend een onwenselijke situatie op.
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HOOFDSTUK 6. SANCTIE-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 6:1 Strafbepaling
Op grond van artikel 154 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad op overtreding van zijn
verordeningen straf stellen. Deze straf mag niet zwaarder zijn dan hechtenis van ten hoogste drie
maanden of een geldboete van de tweede categorie. De hoogte van een op te leggen boete zal in
overeenstemming moeten zijn met de aard van de overtreding.
Artikel 6:2 Toezichthouders
Toezichthouders zijn personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast zijn met het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (artikel 5:11 Awb).
Een toezichthouder dient zich, indien gevraagd, te kunnen legitimeren (artikel 5:12 Awb). Het
legitimatiebewijs wordt uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de
toezichthouder werkzaam is.
Een toezichthouder mag zijn bevoegdheid slechts uitoefenen voor zover dit redelijkerwijs voor de
vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Een toezichthouder kan derhalve niet te allen tijde gebruik
maken van alle bevoegdheden die in de Awb standaard aan toezichthouders worden toegekend.
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Steeds zal de afweging gemaakt moeten worden of het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs
noodzakelijk is. Bepalend hiervoor is de aard van het voorschrift op de naleving waarvan een
toezichthouder moet toezien.
De meeste bepalingen van de APV bevatten ge- en verboden. Op de naleving hiervan dient te worden
toegezien en bij overtreding dient te worden opgetreden. Dit kan op twee manieren gebeuren:
bestuursrechtelijk - door onder andere het opleggen van een last onder bestuursdwang of onder
dwangsom - en strafrechtelijk. Voor beide vormen van handhaving dienen personen te worden
aangewezen met toezichthoudende respectievelijk opsporingsbevoegdheden. Alleen voor de
aanwijzing van de toezichthouders is een bepaling opgenomen in de APV. De opsporingsambtenaren
worden aangewezen in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering (WvSv).
Het onderscheid tussen toezicht en opsporing is van belang, aangezien er een onderscheid bestaat,
zowel naar inhoud als naar de voorwaarden waaronder zij op grond van de wet kunnen worden
uitgeoefend. Het kenmerkende onderscheid tussen beide is dat bij toezicht op de naleving geen
sprake hoeft te zijn van enig vermoeden van overtreding van een wettelijk voorschrift en bij opsporing
wel. Ook zonder dat vermoeden heeft het bestuur de taak na te gaan of bijvoorbeeld de voorschriften
van een vergunning in acht worden genomen. Indien mocht blijken dat in strijd met het voorschrift
wordt gehandeld, hoeft dit ook niet automatisch te leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Het
hanteren van bestuursrechtelijke middelen zoals het intrekken van de vergunning of het toepassen
van bestuursdwang vormen in veel gevallen een meer passende reactie.
Ook al is de uitoefening van het toezicht niet gebonden aan het bestaan van vermoeden dat een
wettelijk voorschrift is overtreden, toch kan hiervan wel blijken bij het toezicht. Op dat moment wordt
de vraag naar de verhouding tussen de toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden van belang, in
het bijzonder wanneer beide bevoegdheden in dezelfde persoon zijn verenigd. Beide bevoegdheden
kunnen naast elkaar worden toegepast, zolang gezorgd wordt dat de bevoegdheden die
samenhangen met het toezicht en de bevoegdheden die samenhangen met de opsporing worden
gebruikt waarvoor ze zijn toegekend. Op het moment dat toezicht overgaat in opsporing is het
derhalve zaak er voor te zorgen dat de waarborgen die aan de verdachte toekomen in het kader van
de opsporing in acht worden genomen.
Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Het is soms noodzakelijk dat personen die belast zijn met het toezicht op de naleving dan wel de
opsporing van overtredingen van de APV bepaalde plaatsen kunnen betreden. In artikel 5:15 van de
Awb is deze bevoegdheid aan toezichthouders reeds toegekend voor alle plaatsen met uitzondering
van woningen zonder toestemming van de bewoners. Het betreden van de woning zonder
toestemming van de bewoner is met veel waarborgen omkleed.
Artikel 6:4 Intrekking oude verordening
In artikel 6:4 wordt geen tijdstip vermeld waarop de oude verordening wordt ingetrokken. Dat is ook
niet nodig. De datum waarop de nieuwe verordening in werking treedt, is de datum waarop de oude
verordening vervalt.
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
Bestaande besluiten (vergunningen, ontheffingen, aanwijzingsbesluiten, enz.) behouden hun
rechtskracht na de inwerkingtreding van deze verordening.
Artikel 6:6 Inwerkingtreding
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 6:7 Citeertitel
Dit artikel spreekt voor zich.
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Concept 25-11-2020

LEESWIJZER
In onderstaand overzicht is daar waar staat “redactionele wijzigingen VNG model overgenomen” de strekking van het artikel ongewijzigd.
De redenen om de tekst van het VNG model over te nemen:
-

is juridisch getoetst en is in bezwaar en beroep houdbaar;
sluit aan op “feit codes” van het OM, waardoor handhaving eenvoudiger is.

Algemeen
Lex silencio positivo: houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend wanneer het bevoegde bestuursorgaan niet heeft gereageerd binnen de
gestelde beslistermijn. Voor de leesbaarheid is per artikel weergegeven of dit van toepassing is of niet.
Betekenis kleuren:
Geel: artikel wordt gewijzigd
Rood: artikel wordt geschrapt
Groen: artikel wordt toegevoegd

1

OVERZICHT VERGELIJKING ARTIKELEN
Artikelnummering VNG modelverordening

Artikelen huidig APV (2017) Albrandswaard

APV 2021 Albrandswaard artikelnummering
van VNG modelverordening wordt gevolgd/
Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1:1 Definities

1:1 Begripsomschrijvingen

1:2 Beslistermijn

1:2 Beslistermijn

1:3 Indiening aanvraag (vervallen)
1:4 Voorschriften en beperkingen
1:5 Persoonlijk karakter vergunning of ontheffing

1:3 Indiening aanvraag (vervallen)
1:4 Voorschriften en beperkingen
1:5 Persoonlijk karakter vergunning of
ontheffing
1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of
ontheffing
1:7 Termijnen
1:8 Weigeringsgronden

Artikel 1:1 Definities: De begrippen in dit artikel
zijn alfabetisch opgenomen met enkele
redactionele wijzigingen van het VNG model.
In sommige gevallen kan de beslistermijn met 8
weken worden verlengd. Voor de WABO kan
de beslistermijn slechts met 6 weken worden
verlengd. Redactionele wijzigingen VNG model
overgenomen.
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Ongewijzigd

1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of
ontheffing
1:7 Termijnen
1:8 Weigeringsgronden
Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid,
volksgezondheid en milieu
2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

2:2 Optochten

2:2 Optochten (gereserveerd)

2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

2:3 Kennisgeving betogingen openbare
plaatsen

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Lid 6 verwijderd
Verder ongewijzigd.
Blijft gereserveerd. Optochten is opgenomen
onder de evenementenbepaling (artikel 2.24).
Zie verder de toelichting bij de
evenementenbepaling.
Lid 2 sub d redactionele wijziging VNG model
overgenomen
Verder ongewijzigd.
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2:4 Afwijking termijn
2:5 Te verstrekken gegevens
2:6 Beperking aanbieden geschreven/ gedrukte
stukken
2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.
2:8 Dienstverlening
2:9 Vertoningen op openbare plaatsen
2:10 Voorwerpen op of aan de weg

2:4 Afwijking termijn (vervallen)
2:5 Te verstrekken gegevens (vervallen)
2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte
stukken of afbeeldingen (vervallen)
2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.
(gereserveerd)
2:8 Dienstverlening (gereserveerd)
2:9 Straatartiest en dergelijke (vervallen)
2:10 Voorwerpen op of aan de weg

2:11 (Omgevings)vergunning aanleggen,
beschadigen/veranderen weg
2:12 Maken, veranderen van een uitweg
2:13 Veroorzaken van gladheid

2:11 (Omgevings)vergunning voor het
aanleggen, beschadigen of veranderen weg
2:12 Maken, veranderen van een uitweg
2:13 Veroorzaken van gladheid (gereserveerd)

2:14 Winkelwagentjes

2:14 Winkelwagentjes (vervallen)
2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk
voorwerp
2: 16 Openen straatkolken e.d. (vervallen)
2:17 Kelderingangen e.d.
2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
(vervallen)
2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
(gereserveerd)
2:20 Vallende voorwerpen (gereserveerd)
2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
2:22 Objecten onder hoogspanningslijn
(vervallen)
2:23 Veiligheid op het ijs (vervallen)
2:24 Begripsbepaling

2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
2:16 Openen straatkolken e.d.
2:17 Kelderingangen e.d.
2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
2:20 Vallende voorwerpen
2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
2:22 Objecten onder hoogspanningslijn
2:23 Veiligheid op het ijs
2:24 Definities

Blijft vervallen
Blijft vervallen
Blijft vervallen
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft vervallen
Aan lid 2 wordt toegevoegd: containers,
reclameborden en spandoeken
Lid 7 verwijderd
Geen inhoudelijke wijzigingen. Redactionele
wijzigingen VNG model overgenomen.
ongewijzigd
Blijft gereserveerd
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Blijft vervallen
ongewijzigd
Blijft vervallen
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Ongewijzigd
Blijft vervallen
Blijft vervallen
Art. wordt gewijzigd.
Toegevoegd wordt lid 1
onder g. sportwedstrijden, niet zijnde
vechtsportevenementen als bedoeld in het
tweede lid, onder f.
Lid 2 onder e wordt gewijzigd in: een
straatfeest of buurtbarbecue
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2:25 Evenement

2:25 Evenementenvergunning

2:26 Ordeverstoring

2:26 Ordeverstoring

Toegevoegd wordt lid 2 onder f. een door de
burgemeester aangewezen categorie
vechtsportwedstijden of – gala’s.
Toegevoegd wordt lid 2 onder g: iedere markt
met uitzondering van markten als bedoeld in
artikel 160, eerste lid, onder g, van de
Gemeentewet.
Art. wordt gewijzigd: lid 3 onder e wordt
gewijzigd in de zin van het maximaal geluid van
95 dB(A) wordt teruggeschroefd naar 80dB(A)
in lijn met buurgemeenten. Het is in de praktijk
zeker nog mogelijk om een straatbarbecue/
buurtfeest te houden en onder die geluidsnorm
te blijven
Art. wordt gewijzigd:
Toegevoegd worden lid 2 en 3:
2.
Het is verboden bij een evenement
zichtbaar goederen te dragen, bij zich
te hebben of te vervoeren die uiterlijke
kenmerken zijn van een organisatie die
bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk
besluit verboden is verklaard of is
ontbonden vanwege een doel of
werkzaamheid in strijd met de
openbare orde.
3.

2:27 Begripsbepalingen

2:27 Begripsbepalingen

Het verbod in het tweede lid geldt niet
voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht.
Wijziging:
Geen exploitatievergunning meer bij logies
(art. 1 onder a wordt logies verwijderd)
Uit lid 2 worden hotel, pension verwijderd en
waterpijpcafé toegevoegd.
Geen vergunning meer nodig voor kantines
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sportverenigingen.
2:28 Exploitatie openbare inrichtingen

2:28 Exploitatie openbare inrichtingen

Wijziging: Geen exploitatievergunning meer bij
logies en geen vergunning meer nodig voor
kantines sportverenigingen

2:28 a Aanwezigheid van en toezicht exploitant

ongewijzigd

2:28 b Weigering-,intrekking-,wijzigingsgronden

ongewijzigd

2:28 c Sluiting openbare inrichtingen

ongewijzigd

2:28 d Terrassen

ongewijzigd

2:28 e Uitzondering vergunningplicht

ongewijzigd

2:28 f Raamkaart

ongewijzigd

2:28 g beëindiging exploitatie

Artikel wordt gewijzigd in:
Art. 2:28g Geldigheidsduur vergunning
1. Een door de burgemeester verleende
vergunning als bedoeld in artikel 2:28,
eerste lid, heeft een geldigheidsduur van 5
jaar na verlening van de vergunning.
2. De burgemeester kan in het belang van de
openbare orde voor bepaalde categorieën
van inrichtingen een andere
geldigheidsduur vaststellen.

2:28 h wijziging beheer

Artikel wordt gewijzigd in:
Art. 2:28h Beëindiging exploitatie
(Dit was in de APV 2017 art. 2:28g)
Wijziging in nummering, inhoud blijft
hetzelfde.

5

2:29 Sluitingstijd

2:29 Sluitingstijd

TOEGEVOEGD:
Art. 2:28i Wijziging beheer
(dit was in de APV 2017 art. 2:28h)
Wijziging in nummering, inhoud blijft hetzelfde.
Wijziging:
Lid 4 wordt:
De burgemeester kan ontheffing verlenen van
de sluitingstijd.
(Dit was gemaximaliseerd tot 10 keer per jaar
in APV 2017)

2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

Ongewijzigd

2:31 Verboden gedragingen
2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

2:31 Verboden gedragingen
2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan
(vervallen)
2:34a Definities
2:34b regulering paracommerciële
rechtspersonen
2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en
slijtersbedrijven
2:34d Koppeling toegang aan leeftijden
(gereserveerd)
2:34e beperkingen voor andere detailhandel
dan slijtersbedrijven (gereserveerd)

Ongewijzigd
2:32 Aanwezigheid van en toezicht exploitant
verplaatst naar 2:28a
Ongewijzigd.
Het begrip "openbare inrichting" als
omschreven in artikel 2:27 ziet ook op
inrichtingen die niet voor het publiek
toegankelijk zijn, zoals besloten sociëteiten en
gezelligheidsverenigingen. Gelet op artikel 174
van de Gemeentewet is in dat geval niet de
burgemeester maar het college het bevoegde
bestuursorgaan.
Blijft vervallen

2:34a Definities
2:34b regulering paracommerciële rechtspersonen
2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en
slijtersbedrijven
2:34d Koppeling toegang aan leeftijden
2:34e beperkingen voor andere detailhandel dan
slijtersbedrijven

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
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2:34f Verbod op ‘happy hours’
2:35 Definities
2:36 Kennisgeving exploitatie
2:37 Nachtregister

2:34f Verbod op ‘happy hours’
2:35 Begripsbepaling
2:36 Kennisgeving exploitatie
2:37 Nachtregister (gereserveerd)

2:38 verschaffing gegevens nachtregister

2:38 verschaffing gegevens nachtregister
(gereserveerd)

2:39 Speelgelegenheden
2:40 Kansspelautomaten
2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
2:42 Plakken en kladden
2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
2:45 Betreden van plantsoenen e.d.
2:46 Rijden over bermen e.d.
2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
Slapen op de weg (Niet in VNG-model)

2:39 Speelgelegenheden
2:40 Kansspelautomaten
2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
2:42 Plakken en kladden
2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
2:45 Betreden van plantsoenen e.d. (vervallen)
2:46 Rijden over bermen e.d., (vervallen)
2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
(Nieuw)

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Artikel 2:37 Nachtregister
1.De houder van een inrichting is verplicht een
register, als bedoeld in artikel 438 van het
Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is
ingericht volgens het door de burgemeester
vastgestelde model.
2. De houder van een inrichting of een voor
hem handelend persoon is verplicht het in het
eerste lid bedoelde register aan de
burgemeester voor te leggen op een door de
burgemeester te bepalen wijze.
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens
nachtregister
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, woonplaats,
dag van aankomst en de dag van vertrek te
verstrekken.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Blijft vervallen
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Artikel 2:47a (Slaap)verblijf op de weg, in
voertuigen en in kampeermiddelen (NIEUW)
Met dit artikel kan worden opgetreden tegen
bijvoorbeeld personen die overnachten in hun
vrachtwagen.
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2:48 Verboden drankgebruik

2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
2:50 Hinderlijk gedrag publiek toegankelijke ruimten
Messenverbod (niet in VNG-model)

2:48 Verboden drankgebruik
(Nieuw)

2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
2:50 Hinderlijk gedrag publiek toegankelijke
ruimten
(Nieuw)

Ongewijzigd
2:48a Lachgas verbod (NIEUW)

1.

Het is verboden op een openbare
plaats distikstofmonoxide (lachgas)
recreatief als roesmiddel te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten
of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen bij zich te
hebben, indien dit gepaard gaat met
overlast of andere gedragingen die de
openbare orde verstoren, het woon- of
leefklimaat nadelig beïnvloeden of
anderszins hinder veroorzaken.

2.

Het is verboden op een openbare
plaats die deel uitmaakt van een door
het college ter bescherming van de
openbare orde of het woon- en
leefklimaat aangewezen gebied
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief
als roesmiddel te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten
of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen bij zich te
hebben.

3.

Het college kan in het
aanwijzingsbesluit het in het tweede lid
bedoelde verbod beperken tot
bepaalde tijden.

Ongewijzigd
Ongewijzigd
2:50a Messen en andere voorwerpen als
wapen (NIEUW)
1. Het is verboden op een openbare plaats, met
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inbegrip van daarin gelegen voor het publiek
toegankelijke gebouwen en de daarbij
behorende erven, messen of andere
voorwerpen die als wapen kunnen worden
gebruikt, bij zich te hebben.
2. Het verbod geldt niet met betrekking tot
voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat zij
voor dadelijk gebruik gereed zijn.
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover
in het onderwerp daarvan wordt voorzien bij of
krachtens de Wet wapens en munitie.

(Nieuw)

Met dit messenverbod kan worden opgetreden
tegen de problemen die zich voordoen met
betrekking tot (voornamelijk) jongeren die met
messen op zak zich op de openbare weg
begeven.
Artikel 2:50b Verbod op zichtbare uitingen
van verboden organisaties (NIEUW)
1. Het is verboden op openbare plaatsen
of in voor het publiek toegankelijke
openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven zichtbaar goederen te
dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn
van een organisatie die bij rechterlijke
uitspraak of bestuurlijk besluit verboden
is verklaard of is ontbonden vanwege
een werkzaamheid of doel in strijd met
de openbare orde.
2.

Het verbod geldt niet voor zover in het
daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van
Strafrecht.
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2:51 Neerzetten van fietsen e.d.
2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en
kermisterrein en dergelijke

2:51 Neerzetten van fietsen e.d.
2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en
kermisterrein e.d. (vervallen)

Ongewijzigd
Blijft vervallen

2:53 Bespieden van personen
2:54 Bewakingsapparatuur
2:55 Nodeloos alarmeren
2:56 Alarminstallaties
2:57 Loslopende honden

2:53 Bespieden van personen (gereserveerd)
2:54 Bewakingsapparatuur (gereserveerd)
2:55 Nodeloos alarmeren (gereserveerd)
2:56 Alarminstallaties (gereserveerd)
2:57 Loslopende honden

Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Toevoeging van lid 1 sub c: buiten de
bebouwde kom op een door het college
aangewezen plaats als de hond niet is
aangelijnd;

2:58 Verontreiniging door honden
2:59 Gevaarlijke honden

2:58 Verontreiniging door honden en paarden
2:59 Gevaarlijke honden

2:59a: gevaarlijke honden op eigen terrein

(Nieuw)

Huidige sub c wordt sub d.
Ongewijzigd
Lid 5 is toegevoegd: De eigenaar of houder van
een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit
dier niet door aanhoudend geblaf of gejank
hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust
verstoort.
2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
(NIEUW)
1. Het is de eigenaar of houder van een hond
verboden deze hond op zijn terrein zonder
muilkorf te laten loslopen, als de burgemeester
heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk
acht, dan wel als de hond is opgeleid voor
bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.
2. Het verbod geldt niet als:
a op een vanaf de weg zichtbare plaats een
naar het oordeel van de burgemeester duidelijk
leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;
b het mogelijk is een brievenbus te bereiken en
aan te bellen zonder het terrein te betreden; en
c het terrein voorzien is van een zodanig hoge
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en deugdelijke afrastering dat de hond niet
zelfstandig buiten het terrein kan komen
2:60 Houden of voeren hinderlijke/ schadelijke dieren

Doel: Het terugdringen van bijtincidenten.
Blijft vervallen

2:61 Wilde dieren
2:62 Loslopend vee
2:63 Duiven
2:64 Bijen
2:65 Bedelarij
2:66 Begripsbepaling
2:67 Verplichtingen m.b.t. het verkoopregister
2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr

2:60 Houden of voeren hinderlijke/ schadelijke
dieren (vervallen)
2:61 Wilde dieren (gereserveerd)
2:62 Loslopend vee (gereserveerd)
2:63 Duiven (gereserveerd)
2:64 Bijen (gereserveerd)
2:65 Bedelarij (vervallen)
2:66 Begripsbepaling
2:67 Verplichtingen m.b.t. het verkoopregister
2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr

2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen
goederen
2:70 Handel in horecabedrijven

2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen
goederen (gereserveerd)
2:70 Handel in horecabedrijven

2:71 Definitie
2:72 Ter beschikking stellen vuurwerk tijdens
verkoopdagen
2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens
jaarwisseling
niet opgenomen in VNG-model
2:74 Drugshandel op straat
2:74a openlijk drugsgebruik
2:75 Bestuurlijke ophouding
2:76 Veiligheidsrisicogebieden

2:71 Begripsbepaling
2:72 Ter beschikking stellen van consumenten
vuurwerk tijdens de verkoopdagen
2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk

Ongewijzigd
Ongewijzigd

2:73a carbidschieten in de open lucht
2:74 Drugshandel op straat
2:74a openlijk drugsgebruik
2:75 Bestuurlijke ophouding
2:76 Veiligheidsrisicogebieden

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Met dit artikel heeft de burgemeester de
bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te
wijzen waarin de politie personen preventief
mag fouilleren en voertuigen mag doorzoeken.
Op basis van dit artikel en van artikel 2:50a kan
worden opgetreden tegen problemen die zich
voordoen met betrekking tot (met name)
jongeren die met messen op zak zich op de

Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft gereserveerd
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Wijziging lid d: bewaartermijn gaat van 3 naar 5
dagen.
Blijft gereserveerd
Artikel is verplaatst naar afdeling 8 (toezicht op
openbare inrichtingen) onder artikel 2:32

Ongewijzigd
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2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
(gereserveerd)

openbare weg begeven.
2:77 camera toezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel
151c van de Gemeentewet besluiten tot
plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur
ten behoeve van het toezicht op een openbare
plaats.
2. De burgemeester heeft die bevoegdheid
eveneens ten aanzien van andere door de
gemeenteraad aan te wijzen plaatsen die voor
het publiek toegankelijk zijn.

2:78 Gebiedsontzegging
2:78a Verblijfsverbod
2:79 Woonoverlast

2:78 Gebiedsontzeggingen
2:78a Verblijfsverbod
2:79 Woonoverlast
(Nieuw)

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
2:79a Sluiting voor het publiek openstaande
gebouwen (NIEUW)
1.De burgemeester kan, indien zulks naar zijn
oordeel in het belang van de openbare orde of
ter voorkoming of beperking van overlast of
nadelige beïnvloeding van het woon- of
leefklimaat is vereist, de gehele of gedeeltelijke
sluiting bevelen van een voor het publiek
openstaand gebouw - niet zijnde een
seksinrichting - of een bij dat gebouw
behorend erf, een perceel of perceelsgedeelte
of enige andere ruimte, niet zijnde een woning
die als zodanig in gebruik is.
2. De burgemeester maakt de sluiting bekend
door het aanbrengen van een afschrift van zijn
bevel op of nabij de toegang van het voor het
publiek openstaande gebouw of het bij dat
gebouw behorende erf, het perceel of
perceelsgedeelte of de ruimte. De sluiting
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2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide

Nieuw

treedt in werking op het moment dat bedoeld
afschrift is aangebracht.
3. Een ieder is verplicht toe te laten dat het in
het tweede lid bedoelde afschrift wordt
aangebracht en aangebracht blijft, zolang de
sluiting van kracht is.
4. Het is de rechthebbende op en de beheerder
van het gebouw, erf, perceel of
perceelsgedeelte of de ruimte waarvoor een
bevel als bedoeld in het eerste lid geldt,
verboden daarin bezoekers toe te laten of te
laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is.
5. Het is een ieder verboden een
overeenkomstig het eerste lid gesloten
gebouw, erf, perceel of perceelsgedeelte of
enige andere ruimte te bezoeken of als
bezoeker daarin te verblijven.
6. Op aanvraag van een belanghebbende kan:
a.een sluiting voor onbepaalde duur door de
burgemeester worden opgeheven, wanneer
naar zijn oordeel voldoende garanties
aanwezig zijn, dat geen herhaling van de feiten
of gedragingen die tot sluiting hebben geleid,
zal plaatsvinden;
b. een sluiting door de burgemeester worden
opgeheven wanneer later bekend geworden
feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven en naar zijn oordeel voldoende garanties
aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten
of gedragingen die tot sluiting hebben geleid,
zal plaatsvinden.
Dit artikel maakt het voor de burgemeester
mogelijk om voor het publiek openstaande
gebouwen (bijv. winkels, bedrijven, bioscopen)
te sluiten bij overtredingen anders dan van de
Opiumwet. Denk hierbij aan het aantreffen van
wapens, illegaal gokken, heling of
mensenhandel.
2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en
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ondernemersklimaat (nieuw)

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels,
straatprostitutie e.d.
3:1 Begripsbepalingen
3:2 Bevoegd bestuursorgaan
3:3 Nadere regels
3:4 Seksinrichtingen
3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
3:6 Sluitingstijden
3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
3:8 Aanwezigheid van toezicht door exploitant/
beheerder
3:9 Straatprostitutie
3:10 Sekswinkels
3:11 Tentoonstellen, aanbieden /aanbrengen erotischpornografische goederen
3:12 Beslistermijn
3:13 Weigeringsgronden
3:14 Beëindiging exploitatie
3:15 Wijziging beheer
3:16 Overgangsbepaling
Hoofdstuk 4 Bescherming milieu en het
natuurschoon en zorg voor uiterlijk aanzien van de
gemeente
4:1 Begripsbepalingen
4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

malafide ondernemersklimaat (NIEUW)
Vergunningsplicht voor bepaalde bedrijven. De
burgemeester kan op grond van dit artikel
gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige
activiteiten aanwijzen om een
exploitatievergunning aan te vragen. Dit in het
kader om ondermijning tegen te gaan.
3:1 Begripsbepalingen
3:2 Bevoegd bestuursorgaan
3:3 Nadere regels
3:4 Seksinrichtingen
3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
3:6 Sluitingstijden
3:7 Sluiting van de seksinrichting
3:8 Aanwezigheid van en toezicht
exploitant/beheerder
3:9 Raam- en straatprostitutie
3:10 sekswinkels
3:11 Tentoonstellen, aanbieden /aanbrengen
erotisch-pornografische goederen
3:12 Beslistermijn
3:13 Weigeringsgronden
3:14 Beëindiging exploitatie
3:15 Wijziging beheer
3:16 Overgangsbepaling (gereserveerd)

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd

4:1 Begripsbepalingen
4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Wijziging:
Lid 1 wordt:

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Blijft gereserveerd

Het is een inrichting toegestaan op maximaal
12 dagen (was: 10) of dagdelen per
kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden
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waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel
4:5 niet van toepassing zijn, mits de houder van
de inrichting ten minste twee weken voor de
aanvang van de festiviteit daarvan melding
heeft gedaan aan het college.
4:4 Verboden incidentele festiviteiten
4:6 Overige geluidhinder
4:6a Mosquito
4:7 Straatvegen
4:8 Natuurlijke behoefte doen
4:9 Toestand sloten/ wateren en niet openbare
riolen/putten
-

4:10 Begripsbepalingen
4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden

4:4 Verboden incidentele festiviteiten,
gereserveerd
4:5 Onversterkte muziek
4:6 Overige geluidhinder
4:6 Mosquito
4:7 Straatvegen (vervallen)
4:8 Natuurlijke behoefte doen,
4:9 Toestand sloten/ wateren en niet openbare
riolen/putten
Nieuw

4:10 Begripsbepalingen
4:10a Vaststelling en wijziging Groene Kaart
4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden
4:12 Lijst waardevolle houtopstanden
4:12a Aanvraag vergunning ten behoeve van
Boswet
4:12b Criteria voor verlening van een
omgevingsvergunning
4:12c Verval termijnvergunning
4:12d Bijzondere vergunningsvoorschriften
4:12e Herplant / instandhoudingsplicht

Blijft gereserveerd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Toegevoegd:
4:9a Verbod confetti (NIEUW)
Het is verboden confetti bestaande uit kleine
snippers die (deels) gemaakt zijn van plastic
en/of metaal, te gebruiken en/of te verspreiden
in de open lucht.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd

Vervallen (Boswet is ingetrokken)
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
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4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen
enz.
4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
4:16 Vergunningplicht lichtreclame
4:17 Begripsbepaling
4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de
huishouding der gemeente
5:1 Begripsbepalingen
5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
5:4 Defecte voertuigen
5:5 Voertuigwrakken
5:6 Kampeermiddelen e.d.
5:7 Parkeren van reclamevoertuigen
5:8 Parkeren van grote voertuigen
5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders
dan op de rijbaan

4:12f Bestrijding iepziekte
4:12g Bescherming publieke houtopstanden
4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest,
afvalstoffen enz
4:14 Stankoverlast door gebruik van
meststoffen (gereserveerd)

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd

4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
4:16 Vergunningplicht lichtreclame
(gereserveerd)
4:17 Begripsbepaling
4:18 Recreatief nachtverblijf
4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

Ongewijzigd
Blijft gereserveerd

5:1 Begripsbepalingen
5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf
e.d.
5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
(gereserveerd)
5:4 Defecte voertuigen
5:5 Voertuigwrakken
5:6 Kampeermiddelen e.a.
5:7 Parkeren van reclamevoertuigen
5:8 Parkeren van grote voertuigen
5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende
voertuigen
5:10 Parkeren van voertuigen met
stankverspreidende stoffen (oud)

Ongewijzigd
Ongewijzigd

Blijft gereserveerd

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd

Blijft gereserveerd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
5:10 parkeren of laten stilstaan van
voertuigen anders dan op de rijbaan
(NIEUW)
1. Het is verboden een voertuig te parkeren of
te laten stilstaan op een door het college
aangewezen, niet tot de rijbaan behorend
weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op
voertuigen die worden gebruikt voor
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5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
5:12 Overlast van fiets of bromfiets
5:13 Inzameling van geld of goederen of ledendonateurwerving

5:11 Aantasting groenvoorzieningen door
voertuigen
5:12 Overlast van fiets of bromfiets,
gereserveerd
5:13 Inzameling van geld of goederen

werkzaamheden in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam.
Ongewijzigd
Ongewijzigd
5:13 inzameling van geld of goederen of
leden- en donateur werving
Wijziging: in die zin gewijzigd dat ook expliciet
wordt aangegeven dat het werven van
leden/donateurs voor een
liefdadigheidsinstantie of het verkopen van
goederen (bijvoorbeeld stoopwafels,
ansichtkaarten) of loten voor een goed doel
vergunningsplichtig is.

5:14 Definitie
5:15 Ventverbod

5:14 Definitie (vervallen) OUD
5:15 Ventverbod (vervallen) OUD

5:16 Vrijheid van meningsuiting

5:16 Vrijheid van meningsuiting (gereserveerd)

5:14 definitie NIEUW
5:15 Ventverbod (NIEUW)
Venten is vergunningvrij, maar in dit artikel is
bepaald dat het verboden is te venten op
zondagen en maandag tot en met zaterdag
tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Er kan van dit
verbod ontheffing worden verleend (bijv. de
ijsco- wagen op zondag) Tevens is de
mogelijkheid opgenomen voor het college om
wegen, dagen of uren aan te wijzen waarin/
waarop het ventverbod ook geldt.
5:16 vrijheid van meningsuiting NIEUW
Het verbod, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid,
geldt niet voor:
a. het te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van gedrukte of geschreven stukken
waarin gedachten of gevoelens worden
geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
van de Grondwet;
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b.het aan huis afleveren van goederen in het
kader van de exploitatie van een winkel als
bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
c.het te koop aanbieden, afleveren of verkopen
van goederen op een door het college
ingestelde markt, op een evenement waarvoor
een vergunning geldt krachtens artikel 2:25, of
op een standplaats waarvoor een vergunning
geldt krachtens artikel 5:18.
5:17 Begripsbepaling
5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

5:17 Begripsbepaling
5:18 Standplaatsvergunning en
weigeringsgronden

5:19 Toestemming rechthebbende
5:20 Afbakeningsbepalingen
5:21 Aanhoudingsplicht
5:22 Begripsbepaling
5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

5:19 Toestemming rechthebbende (vervallen)
5:20 Afbakeningsbepalingen
5:21 Aanhoudingsplicht (gereserveerd)
5:22 Begripsbepaling
5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar
water
5:25 Ligplaats woonschepen en overige
vaartuigen
5:26 Aanwijzingen ligplaats
5:27 Verbod innemen ligplaats
5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
5:29 Reddingsmiddelen (vervallen)
5:30 Veiligheid op het water (vervallen)
5:31 Overlast aan vaartuigen (vervallen)
5:31a begripsbepaling
5:32 Crossterreinen
5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten
inrichtingen
5:35 Begripsbepaling (verstrooiing as)
5:36 Verboden plaatsen

5:25 Ligplaats vaartuigen
5:26 Aanwijzingen ligplaats
5:27 Verbod innemen ligplaats
5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
5:29 Reddingsmiddelen
5:30 Veiligheid op het water
5:31 Overlast aan vaartuigen
5:31a
5:32 Crossterreinen
5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
5:34 Verbod vuur te stoken
5:35 Begripsbepaling
5:36 Verboden plaatsen

Ongewijzigd
Tekstuele verschillen VNG model
overgenomen strekking van het artikel is niet
gewijzigd
Ongewijzigd (vervallen)
Ongewijzigd
Blijft gereserveerd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Blijft vervallen
Blijft vervallen
Blijft vervallen
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
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5:37 Hinder of overlast
Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen
6:1 Strafbepaling
6:2 Toezichthouders
6:3 Binnentreden woningen
6:4 intrekking oude verordening
6:5 overgangsbepaling
6:6 inwerkingtreding

5:37 Hinder of overlast

Ongewijzigd

6:1 Strafbepaling
6:2 Toezichthouders
6:3 Binnentreden woningen
6:4 intrekking oude verordening
6:5 Overgangsbepaling
6:6 inwerkingtreding
6:7 citeertitel

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
Gewijzigd naar 2021
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

15 oktober 2020
Kenmerk

TRE/U202000770
Lbr. 20/075
Telefoon

070 3738393
Bijlage(n)

2

Onderwerp

wijziging Model-APV (OMG)

Samenvatting
In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de
hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG).
Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene
plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op die ertoe strekken uiterlijk vertoon van
verboden organisaties, zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), in de openbare ruimte te verbieden.
Daarvoor wijzigen wij het artikel over ordeverstoring bij evenementen (artikel 2:26) en voegen wij
een artikel aan de Model-APV toe (artikel 2:50a). Laatstgenoemd artikelnummer moet aan de
strafbaarstelling in artikel 6:1 worden toegevoegd.
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Aan de leden

Datum

15 oktober 2020
Kenmerk

TRE/U202000770
Lbr. 20/075
Telefoonnummer

070 3738393
Bijlage(n)

2

Onderwerp

wijziging Model-APV (OMG)

Geacht college en gemeenteraad,
In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de
hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle
Gangs (OMG).
Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene
plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op die ertoe strekken uiterlijk vertoon van
verboden organisaties, zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), in de openbare ruimte te verbieden.
Daarvoor wijzigen wij het artikel over ordeverstoring bij evenementen (artikel 2:26) en voegen wij
een artikel aan de Model-APV toe (artikel 2:50a). Laatstgenoemd artikelnummer moet aan de
strafbaarstelling in artikel 6:1 worden toegevoegd.
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele
motorclubs. Wat te doen wanneer een lid van een verboden club het bij die club horende jasje, ook
wel ‘colors’ genoemd, in het openbaar blijft dragen?
In de fase dat de verbodenverklaring onherroepelijk is geworden, kan een (dreigende) overtreding
van de strafbepaling (vrees voor) een verstoring van de openbare orde opleveren. Gelet hierop kan
de burgemeester in beginsel gebruik maken van zijn orderechtelijke bevoegdheden. Te denken valt
aan de handhaving op clublocaties, bij evenementen en ‘ride outs’, noodbevelen,
gebiedsontzeggingen of cameratoezicht). Veel gemeenten hebben in aanvulling hierop in de APV
een bepaling opgenomen dat uiterlijke kenmerken van verboden organisaties niet zijn toegestaan in
de openbare ruimte. Het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak OMG’s (LSO) juicht deze
initiatieven toe omdat in geval van een overtreding de politie dan direct kan optreden
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(Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2019, Landelijk Informatie en Expertise Centrum
(LIEC) (2020), pag. 26, Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 29911, nr. 280).
Blijkens die voortgangsrapportage hebben gemeenten dit meestal niet individueel opgepakt, maar
is samenwerking gezocht tussen meerdere gemeenten in een regio of district. Dit blijkt ook uit de
bekendmakingen van de APV’s op https://decentrale.regelgeving.overheid.nl. Veel gemeenten
hebben daarnaast een dergelijk verbod toegevoegd aan het ordeverstoringsartikel bij evenementen.
Bij het opstellen van deze APV-teksten is in alle gevallen een integrale werkgroep betrokken
geweest om tot voorstellen te komen die voor alle partners werkbaar zijn (pag. 28 van genoemde
voortgangsrapportage).
Wijziging Model-APV
In navolging van gemeenten wijzigen wij de Model-APV als volgt:
Toevoeging tweede en derde lid aan artikel 2:26 Model-APV
Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.
2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of
werkzaamheid in strijd met de openbare orde.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht.
Nieuw artikel 2:50a
Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of
te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak
of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of
doel in strijd met de openbare orde.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door
het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 6:1 Sanctiebepaling
Artikelnummer 2:50a moet aan de opsomming in artikel 6:1 (sanctiebepaling), eerste of
tweede lid worden toegevoegd (artikel 2:26 is daarin al opgenomen). In het eerste lid is de
strafmaat zwaarder dan in het tweede lid (hechtenis of geldboete van de tweede categorie,
onderscheidenlijk (alleen) geldboete van de eerste categorie.

Bijlage
Deze ledenbrief bevat twee bijlagen:
Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model-APV met artikelsgewijze toelichting: Deze kan
desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening.
Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging APV: Opgemaakt in Word 2.0-format (DROP) voor
publicatie, zonder toelichting.
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Informatie
De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (https://www.decentraleregelgeving.nl/) .
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (0703738393 of e-mail: info@vng.nl).
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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Onderwerp

Wijziging Model-APV zomer 2020

Samenvatting
De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De
jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als
in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de
Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt.
Alle wijzigingen in de tekst van de Model-APV zijn opgenomen in de bijlage Was-wordt-tabel
wijziging Model-APV (bijlage 1). Daarin staat ook een korte toelichting per gewijzigd artikel. Wij
hebben het Model Raadsbesluit wijziging APV als bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3 bevat een
overzicht van de wijzigingen in de toelichting bij de Model-APV.
In deze ledenbrief besteden wij ook aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:
- Omgevingswet
- lachgas
- consumentenvuurwerk
- ondermijning
- Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
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Geacht college en gemeenteraad,
De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De
jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als
in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de
Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt.
Alle wijzigingen in de tekst van de Model-APV zijn opgenomen in de bijlage Was-wordt-tabel
wijziging Model-APV (bijlage 1). Daarin staat ook een korte toelichting per gewijzigd artikel. Wij
hebben het Model Raadsbesluit wijziging APV als bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3 bevat een
overzicht van de wijzigingen in de toelichting bij de Model-APV.
In deze ledenbrief besteden wij ook aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:
- Omgevingswet (onderdeel 2.1)
- lachgas (onderdeel 2.2)
- consumentenvuurwerk (onderdeel 2.3)
- ondermijning (onderdeel 2.4)
- Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMG) (onderdeel 2.5)
1. Toelichting op de wijzigingen
Naast actualiseringen en kleine technische aanpassingen hebben we een aantal inhoudelijke
wijzigingen doorgevoerd. De actualisering is een gevolg van vragen die wij van gemeenten hebben
ontvangen en nieuwe jurisprudentie. Wij belichten hieronder de inhoudelijke wijzigingen.
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Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan een openbare plaats (variant 3)
Wij hebben in het vijfde lid ‘bevoegd bestuursorgaan’ gewijzigd in ‘college’, omdat alleen aan het
college de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels (algemeen verbindende voorschriften) kan
worden gedelegeerd. Op basis van de oude tekst kon voor bepaalde categorieën voorwerpen zowel
het college als de burgemeester nadere regels stellen.
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichtingen
Als weigeringsgrond voor een exploitatievergunning hebben wij in het derde lid toegevoegd dat de
exploitant of leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is. De toevoeging is ontleend
aan de gemeentelijke praktijk. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft aan
dat ‘slecht levensgedrag’ een voldoende duidelijke weigeringsgrond is. Wel is het verstandig dat de
burgemeester beleidsregels vaststelt. In de toelichting op dit artikel vermelden wij de jurisprudentie.
Dit doen we ook bij de artikelen 2:25, zevende lid (vechtsportevenementen; facultatief), en 3:7
(seksinrichting). Ook daarin wordt ‘slecht levensgedrag’ genoemd.
Artikel 2:57 Loslopende honden
Wij hebben het verbod voor niet-aangelijnde honden uitgebreid tot openbare plaatsen binnen de
bebouwde kom (was alleen binnen de bebouwde kom op de weg, zie eerste lid, onder b). Hierdoor
geldt het verbod ook voor andere plaatsen binnen de bebouwde kom, zoals parken en plantsoenen
of andere voor publiek openstaande plaatsen. Dat past ook beter bij de uitzondering in het tweede
lid, waar wordt gesproken over ‘aangewezen plaatsen’.
Artikel 2:65 Bedelarij
Dit is in de Model-APV een facultatief artikel. Er geldt een bedelverbod voor aangewezen plaatsen
op de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw. Ook hier hebben wij deze plaatsen
vervangen door het begrip ‘openbare plaatsen’, waardoor het verbod ook in bijvoorbeeld parken of
plantsoenen gaat gelden. ‘Een voor het publiek toegankelijk gebouw’ voor zover het verblijf daarin
door de gerechtigde niet aan een doel is gebonden, is ook een openbare plaats.
Artikel 3:7 Weigeringsgronden vergunning seksbedrijf
In het eerste lid is tot uitdrukking gebracht dat de genoemde weigeringsgronden dienen als
aanvulling op de algemene weigeringsgronden van artikel 1:8. In het eerste lid is onderdeel b
geschrapt en zijn de overige onderdelen anders geletterd. Onderdeel b bevatte de weigeringsgrond
‘de exploitant of beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij’. Sinds 2015 is wettelijk
sprake van ‘beëindiging van ouderlijk gezag of voogdij’. Beëindiging van het ouderlijk gezag is veel
ruimer dan de zeer beperkte groep ontzette ouders. In verband hiermee is ook in de Drank- en
Horecawet deze weigeringsgrond destijds vervallen.
Artikel 5:32 Crossterreinen
Het crossverbod beperkte zich tot wedstrijden of de voorbereiding daarvan. Wij hebben crossen
buiten wedstrijdverband aan de verbodsbepaling in het eerste lid toegevoegd.
2. Actualiteiten
2.1 Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/7

Verordeningen in het omgevingsplan
Op het moment van inwerkingtreding zijn alle bestemmingsplannen van rechtswege een
omgevingsplan en hetzelfde geldt voor een beperkt aantal gemeentelijke verordeningen. Andere
regels op het gebied van de fysieke leefomgeving (die bijvoorbeeld in de APV kunnen staan, maar
ook in andere verordeningen) worden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet
automatisch beschouwd als onderdeel van het omgevingsplan. Heel kort samengevat geldt voor die
regels het volgende. Een deel van deze regels moet worden opgenomen in het omgevingsplan, een
ander deel mag worden opgenomen in het omgevingsplan (artikel 2.1 van het Omgevingsbesluit).
Tot 2029 is er een overgangsfase waarin een en ander vorm moet krijgen en waarin een
omgevingsplan tot stand moet komen dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.
Handreiking
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in nauwe
samenwerking met de VNG wordt een handreiking geschreven om een beeld te geven van de
keuzes die gemeenten hebben bij de integratie van gemeentelijke regelgeving in het
omgevingsplan. Het streven is om de handreiking in het najaar te publiceren.
2.2 Lachgas
In de VNG ledenbrief ‘Lachgas’ van 14 mei 2020 (Lbr. 20/015) zijn wij ingegaan op de gevaren van
oneigenlijk gebruik van lachgas en hebben wij gewezen op het kabinetsvoornemen om dit
oneigenlijk gebruik tegen te gaan door lachgas te plaatsen op lijst II van het Opiumbesluit. Hierdoor
zal onder meer de verkoop, het afleveren, het verstrekken en het aanwezig hebben van lachgas
voor oneigenlijk gebruik verboden worden. Dat heeft een gunstig effect op de mate van overlast in
de openbare ruimte. Inmiddels heeft dit kabinetsvoornemen geleid tot een
internetconsultatievoorstel (https://www.internetconsultatie.nl/lachgasbesluit). Wij ondersteunen dit
verbod.
In die ledenbrief hebben wij aangegeven welke bestaande Model-APV-bepalingen (in totaal 11)
gemeenten kunnen gebruiken om overlast door lachgas aan te pakken. Deze bepalingen zijn goed
bruikbaar om hinder en overlast door lachgas tegen te gaan. Een specifieke bepaling over lachgas
brengt met zich dat moet worden aangetoond dat de hinder of overlast inderdaad is veroorzaakt
door het gebruik van lachgas. In de praktijk kan het lastig zijn.
Een aantal gemeenten heeft toch gevraagd om een specifieke APV-bepaling met een verbod op het
gebruik van lachgas als roesmiddel. Er zijn ook al gemeenten met verbodsbepalingen. De
rubricering en de formulering verschilt. Wij denken dat een verbod het beste kan worden
ondergebracht in afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de APV, Maatregelen ter voorkoming van overlast,
gevaar of schade. Gebruikmakend van verschillende praktijkvoorbeelden (te vinden op
https://www.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving), komen wij tot het volgende voorbeeldartikel.
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Artikel 2:48a Lachgasverbod
1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat
gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of
andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig
beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter
bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te
hebben.
3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot
bepaalde tijden.
Toelichting op voorbeeldartikel
Een algemeen, voor de gehele gemeente geldend gebruiksverbod stuit op belangrijke juridische
bezwaren en is vanuit oogpunt van proportionaliteit ook niet te verdedigen. Daarmee zou er geen
evenredigheid meer zijn tussen middel en doel, en dat zou in strijd zijn met artikel 3:4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Daarom beperkt het verbod in het eerste lid zich tot concrete situaties van oneigenlijk
lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik, die
gepaard gaan met verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of
leefklimaat of anderszins hinder tot gevolg hebben. Bij de handhaving moet de gemeente kunnen
aantonen dat genoemde situaties de oorzaak zijn van de overlast en dergelijke.
Op grond van het tweede lid kan het college openbare plaatsen aanwijzen waar het oneigenlijk
lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik op
voorhand verboden is, los van de vraag of dat in de concrete situatie tot ordeverstoring en
dergelijke leidt. In het aanwijzingsbesluit moet het college motiveren waarom het verbod in dat
specifieke gebied geldt (het belang van de openbare orde of bescherming van het woon- of
leefklimaat). Uit politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde openbare plaatsen
sprake is van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Het college kan – als dat afdoende
lijkt te zijn – in het aanwijzingsbesluit opnemen dat het verbod op bepaalde tijden geldt, bijvoorbeeld
tijdens de uitgaansavonden (derde lid).
In artikel 6.1 van de APV (sanctiebepaling) moet artikel 2:48a in de opsomming van de
strafbaarstelling worden opgenomen. Hierdoor is strafrechtelijke handhaving mogelijk als het
verbod wordt overtreden. Een overtreding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,00).
2.3 Consumentenvuurwerk
Uitbreiding landelijk vuurwerkverbod
Om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen bereidt het kabinet een wijziging voor van de
Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (hierna: Ract). Er komt een verbod op
enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen) en vuurpijlen. Verkoop en
afsteken van deze vuurwerkproducten is dan niet meer toegestaan. De voorgenomen wijziging van
de Ract heeft geen gevolgen voor artikel 2:72 (vuurwerkverkoopvergunning) van de Model-APV.
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Vuurwerkvrije zones
Op grond van artikel 2:73 van de Model-APV kan het college plaatsen aanwijzen waar het verboden
is consumentenvuurwerk af te steken. Bij de wijziging van het Vuurwerkbesluit (Stb. 2019, 378;
inwerkingtreding 29 november 2019) heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
toegelicht dat het Vuurwerkbesluit niet in de weg staat om het gehele grondgebied van de
gemeente vuurwerkvrij te maken. De bevoegdheid daartoe ontlenen gemeenten aan de autonome
verordeningsbevoegdheid van artikel 149 van de Gemeentewet. In november 2019 hebben wij u
geïnformeerd over de bestuurlijke overwegingen die hierbij spelen (motivering) en hebben wij een
voorbeeldartikel opgenomen. De regeling in artikel 2:73 is daarin in feite ‘omgedraaid’ van een ‘jatenzij’-regeling naar een ‘nee, tenzij’-regeling (Lbr. 19/084 - Wijziging Vuurwerkbesluit en
voorbeeldbepaling APV inzake gemeentelijk vuurwerkverbod (1 november 2019). Wij hebben de
voorbeeldbepaling opgenomen in de toelichting van de Model-APV.
2.4 Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit neemt vele vormen aan en kan landelijk en lokaal zeer ontwrichtend
zijn. In de lokale samenleving zien gemeenten en hun partners in veiligheid zich steeds meer
geconfronteerd met allerlei uitwassen van ondermijning. In de strijd tegen ondermijning kan de
bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen.
Handreiking APV en ondermijning
Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de
Handreiking APV en ondermijning (april 2020) voor gemeenten gepubliceerd met mogelijkheden om
ondermijning via de APV aan te pakken. De handreiking bevat bestuurlijke en juridische
aandachtspunten voor de aanpak van ondermijning, zoals het samenspel met de strafrechtelijke
aanpak, een onderbouwde noodzaak van bestuurlijke maatregelen en de stand van de
jurisprudentie. Ook bevat de handreiking een aantal voorbeeldbepalingen. Deze zijn ontleend aan
de Model-APV van de VNG en enkele APV’s van gemeenten. Ook worden verschillende
praktijkvoorbeelden gegeven. Deze zijn geïllustreerd met interviews. De handreiking is opgesteld in
samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG.
Factsheet ondermijningswetgeving
Op de website van de Rijksoverheid is in april 2020 een factsheet met de stand van zaken van
ondermijningswetgeving gepubliceerd.
2.5 Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele
motorclubs. Wat te doen wanneer een lid van een verboden club het bij die club horende jasje, ook
wel colors genoemd, in het openbaar blijft dragen?
Verstoring openbare orde; grondrechten
In de fase dat de verbodenverklaring onherroepelijk is geworden, kan een (dreigende) overtreding
van de strafbepaling (vrees voor) een verstoring van de openbare orde opleveren. Gelet hierop kan
de burgemeester in beginsel gebruik maken van zijn orderechtelijke bevoegdheden. De
burgemeester kan echter niet van de Grondwet afwijken. Een colorverbod of anderszins een
beperkende maatregel op uiterlijke kenmerken levert een inhoudelijke beperking op van de vrijheid
van meningsuiting én een beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Een dergelijke beperking is uitsluitend toegestaan indien zij is neergelegd in een wet in formele zin
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die expliciet tot doel heeft om de vrijheid van meningsuiting te beperken. De Gemeentewet en ook
bepalingen in de APV voldoen niet aan die eis.
Initiatiefwetsvoorstel
Bij de Tweede Kamer is in november 2018 een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat regels geeft over
het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren,
bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Kamerstukken
II 2018/2019, 35079, nr. 2). Dit wetsvoorstel richt zich specifiek op OMG’s en vergelijkbare
organisaties. In zijn brief van 19 juni 2020 aan de Tweede Kamer deelt de minister van
Rechtsbescherming mee dat het kabinet geen bezwaar heeft tegen het initiatiefvoorstel. Het
voorgestelde bestuurlijke en het bestaande civiele verbod zijn naar het oordeel van het kabinet
complementair.
Meer informatie
De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2019 in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap
een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk
perspectief uitgebracht, getiteld Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs.
3. Bijlagen
Deze ledenbrief bevat drie bijlagen:
Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model-APV (met korte artikelsgewijze toelichting). Deze
kan desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening.
Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging APV: Opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor
publicatie, zonder toelichting.
Bijlage 3 - Overzicht van de wijzigingen in de toelichting bij de Model-APV.
4. Informatie
De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (https://www.decentraleregelgeving.nl).
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-373
8393 of e-mail: info@vng.nl).
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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Onderwerp

Wijziging model-APV zomer 2019

Samenvatting
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2019’ van de Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: model-APV) aan. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. In het
bijzonder vragen wij aandacht voor de volgende wijzigingen:
- het vermelden van medebewindswetgeving in de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling
van de Algemene plaatselijke verordening;
- het herbenoemen van een aantal hoofdstukken en afdelingen en het in verband hiermee
schrappen van een aantal titels;
- het benoemen van een ‘waterpijpcafé’ als openbare inrichting in artikel 2:27;
- het uitdrukkelijker omschrijven van het aanlijn- en muilkorfgebod voor hinderlijke of gevaarlijke
honden in artikel 2:59;
- het toevoegen van een stopverbod aan artikel 5:10, waarbij wij wijzen op het verschil van
mening met het Openbaar Ministerie;
- het herformuleren van de vrijstelling van het inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen
die zijn opgenomen in het collecte- en wervingsrooster in artikel 5:13.
In de Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening met artikelsgewijze
toelichting (bijlage 1) treft u een totaaloverzicht van de wijzigingen aan.
Wij gaan ook in op een aantal actuele zaken dat niet heeft geleid tot wijziging van de model-APV.
Dit betreft het gebruik van lachgas, roken in de openbare ruimte, oplaten van ballonnen,
geluidhinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones.
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Wijziging model-APV zomer 2019

Geacht college en gemeenteraad,
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2019’ van de Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: model-APV) aan. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. In het
bijzonder vragen wij aandacht voor de volgende wijzigingen:
- het vermelden van medebewindswetgeving in de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling
van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV);
- het herbenoemen van een aantal hoofdstukken en afdelingen en het in verband hiermee
schrappen van een aantal titels;
- het benoemen van een ‘waterpijpcafé’ als openbare inrichting in artikel 2:27;
- het uitdrukkelijker omschrijven van het aanlijn- en muilkorfgebod voor hinderlijke of gevaarlijke
honden in artikel 2:59;
- het toevoegen van een stopverbod aan artikel 5:10, waarbij wij wijzen op het verschil van
mening met het Openbaar Ministerie (hierna: OM);
- het herformuleren van de vrijstelling van het inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen
die zijn opgenomen in het collecte- en wervingsrooster in artikel 5:13.
In de Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening met artikelsgewijze
toelichting (bijlage 1) treft u een totaaloverzicht van alle wijzigingen aan.
Wij gaan ook in op een aantal actuele zaken dat niet heeft geleid tot wijziging van de model-APV.
Dit betreft het gebruik van lachgas, roken in de openbare ruimte, oplaten van ballonnen,
geluidhinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones.
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1. Toelichting op de wijzigingen
Hieronder treft u een toelichting op de meest in het oog springende (inhoudelijke) wijzigingen in de
model-APV.
Wijziging aanhef
In de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling van de APV hebben wij als grondslag van de
verordenende bevoegdheid de medebewindswetgeving benoemd. De APV is voor een groot deel
gebaseerd op de algemene verordende bevoegdheid van de gemeenteraad (artikel 149 van de
Gemeentewet). Maar de APV bevat ook een aantal bepalingen waarvoor de verordenende
bevoegdheid is gebaseerd op andere wettelijke bepalingen.
Wijziging titels
De titel van sommige hoofdstukken of afdelingen is gewijzigd, omdat de plaatsing van een artikel in
een hoofdstuk of afdeling mede bepaalt hoe het gelezen moet worden (de zogenoemde ‘rubrica est
lex’-regel). De systematiek van een APV is van belang voor het antwoord op de vraag op welke
gronden de ontheffing of vergunning mag worden geweigerd (ABRvS 24-10-2018,
ECLI:NL:RVS:2018:3487).
Waterpijpcafé is openbare inrichting
In artikel 2:27 is ‘waterpijpcafé’ (ook bekend als ‘shisha-lounge’) toegevoegd in de opsomming van
openbare inrichtingen. De exploitatie van een waterpijpcafé is hierdoor altijd aan een vergunning
onderworpen.
Aanlijn- en muilkorfgebod
In artikel 2:59 (gevaarlijke honden) is in het tweede en derde lid uitdrukkelijker aangegeven dat de
eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod. Dit
is mede gebeurd op aanwijzing van het OM in het kader van de handhaving. Overtreding van het
gebod moet een gemeente vanzelfsprekend wel strafbaar stellen in artikel 6:1.
Het aanlijngebod houdt in dat de lijn een lengte kan hebben van ten hoogste 1,50 meter. In de
feitcodes van het OM staat ‘kort aangelijnd’. Om discussie te voorkomen, hebben wij het woord
‘kort’ toegevoegd aan de bepaling.
Parkeer- of stopverbod anders dan op de rijbaan
Bij de ‘zomeraanpassing 2018’ van de model-APV (zie VNG ledenbrief Lbr. 18/047 van 7 augustus
2018) hebben wij artikel 5:10 aan de model-APV toegevoegd. Dit betreft het verbod op het
zogenaamde ‘bermparkeren’. Op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie geldt het
parkeerverbodsbord (bord E1 uit de bijlage bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 (hierna: RVV 1990)) alleen voor de rijbaan. Omdat dit ook geldt voor het stopverbodsbord
(bord E2), hebben wij aan artikel 5:10 het stopverbod toegevoegd.
Over dit artikel bestaat een verschil van mening met het OM. Het OM vindt dat het artikel in strijd is
met hogere regelgeving (artikel 10 van het RVV 1990), op grond waarvan bermparkeren volgens
het OM niet kan worden verboden. Door een gemeente bij het OM aangebrachte zaken zullen dus
worden geseponeerd. Het OM is echter bereid om een proefprocedure te voeren.
Collecte- en wervingsrooster
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In artikel 5:13 (collecteren en leden- of donateurwerving) is de formulering van de vrijstelling van het
inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen die zijn opgenomen in het collecte- en
wervingsrooster aangepast. Wij hadden opgenomen dat het college het collecte- en
wervingsrooster voor het betreffende kalenderjaar vaststelt. Het college kan daarbij het door het
Centraal Bureau Fondsenwerving vastgestelde rooster overnemen. Gebleken is dat met name in
het wervingsrooster in de loop van het jaar mutaties optreden. In verband hiermee hebben wij ‘voor
het betreffende kalenderjaar’ geschrapt. Het vaststellingsbesluit van het college kan worden
aangemerkt als een (bundel van) beschikking(en). Het college kan daarom aan bijvoorbeeld een
gemeenteambtenaar opdragen om namens hem wijzigingsbesluiten te nemen (mandaat). Op die
wijze kan de gemeente snel wijzigingen in het rooster doorvoeren.
2. Actualiteiten
Hieronder treft u een aantal actuele zaken dat niet heeft geleid tot wijziging van de model-APV.
Lachgas
De verkoop en het gebruik van lachgas in Nederland neemt toe, soms met overlast tot gevolg. De
VNG ontvangt regelmatig de vraag van gemeenten of het mogelijk is een lachgasverbod in de APV
op te nemen. Lachgas is een legaal middel en valt onder de Warenwet. Er bestaat veel
onduidelijkheid over het gebruik en de risico’s van lachgas. Het Rijk wacht nader onderzoek af.
Wij zijn op dit moment van mening dat de model-APV al voorziet in de mogelijkheid om op te treden
tegen hinderlijk gedrag (zie de artikelen 2:47, 2:49 en 2:50). Bij evenementen waarvoor een
vergunningplicht geldt, kan de gemeente als voorschrift een ‘verbod van verkoop van lachgas’ in de
vergunning opnemen met als motivering het voorkomen van hinder. Overigens merken wij op dat
de grootste distributeur van lachgas zich bewust is van de markt waarop zij actief is. Zij gaat met
marktpartijen en de overheid in gesprek om te komen tot effectieve afspraken die de uitwassen van
lachgasgebruik tegengaan.
Roken in de openbare ruimte
De VNG krijgt ook vaak de vraag of het mogelijk is om een rookverbod voor daartoe aangewezen
plaatsen in de openlucht in de APV op te nemen. Over het antwoord op die vraag zijn de meningen
verdeeld. Onduidelijk is of een decentraal rookverbod niet in strijd komt met hogere regelgeving.
Bovendien is de vraag of een dergelijk verbod te handhaven is. Zo kent de gemeente Groningen
een verbod om op daartoe – op verzoek van een rechthebbende – aangewezen plaatsen hinderlijke
rookgassen te verspreiden, maar draagt de rechthebbende op een gebouw zelf de zorg voor een
juiste uitvoering daarvan. In overeenstemming met gemeenten zien wij daarom af van een
rookverbod in de model-APV. Wij verwachten meer van ontmoedigingsbeleid. Zie ook het VNG
nieuwsbericht van 11 juli 2019 “VNG biedt ondersteuning bij beleid rookvrije omgeving” als
uitvloeisel van het Nationaal Preventieakkoord.
Oplaten van ballonnen
Een andere vraag die de VNG vaak krijgt, is de vraag of een ballonoplaatverbod in de APV mogelijk
is. Het oplaten van ballonen kan schade toebrengen aan het milieu en de natuur. Er kunnen resten
van ballonen achterblijven in de buitenruimte, wat bijvoorbeeld door dieren voor voedsel kan
worden aangezien. Vooropgesteld dient te worden dat ballonnen vrij en legaal verkrijgbaar zijn. Er
is geen direct gevaar voor de volksgezondheid of de veiligheid. Op deze gronden kan dan ook geen
oplaatverbod worden gefundeerd.
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Ook hierbij geldt dat een verbod in de praktijk moeilijk te handhaven is. Er moet immers sprake zijn
van een constatering van het overtreden van het verbod en hiervoor zal een heterdaad vrijwel altijd
noodzakelijk zijn. Gelet hierop hebben wij, in afstemming met de gemeenten, vooralsnog afgezien
van het opnemen van een ballonoplaatverbod. Wij verwachten meer van
bewustwordingscampagnes. Wat niet ongebruikelijk is, is dat het op grond van een
evenementenbeleid of voorschriften bij een evenementengunning niet is toegestaan om ballonnen
bij een evenement op te laten. Mocht dit wel (dreigen te) gebeuren, dan kunnen (doorgaans)
sancties volgen.
Geluidhinder door warmtepompen
Bij de ‘zomeraanpassing 2018’ van de model-APV hebben wij erop gewezen dat geluidhinder door
warmtepompen onder artikel 4:5b of artikel 4:6 kan vallen. Wij wezen op het voornemen van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om geluidseisen op te nemen in het
Bouwbesluit 2012. Die wijziging van het Bouwbesluit 2012 is in juni 2019 aan de Tweede Kamer
aangeboden (Kamerstukken II 2018/19, 32757, nr. 153, blg. 885284). Buiten de woning geplaatste
warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken op de
perceelsgrens met de buren. Wanneer de wijziging in werking treedt is nog niet bekend.
Vuurwerkvrije zones
Er is een wijziging van het Vuurwerkbesluit aangekondigd op grond waarvan gemeenteraden bij
verordening het afsteken van vuurwerk binnen het grondgebied kunnen verbieden. De bedoeling is
om gemeenten expliciet de mogelijkheid te geven het gehele grondgebied vuurwerkvrij te maken.
Het geheel vuurwerkvrij maken van een gemeente is ingrijpender dan enkel het vuurwerkvrij maken
van een deel van de gemeente waarin artikel 2:73 nu voorziet. In een geheel vuurwerkvrij
verklaarde gemeente kan immers op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid om consumentenvuurwerk af te steken. Wij hebben deze aanstaande wijziging van het
Vuurwerkbesluit nog niet meegenomen in de ‘zomeraanpassing 2019’ van de model-APV. Er volgt
op een later moment een wijziging.
3. Bijlagen
Deze ledenbrief bevat drie bijlagen:
Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening met
artikelsgewijze toelichting: Deze kan desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor
de wijziging van de verordening.
Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene plaatselijke verordening: Opgemaakt in
Word 3.0 format (DROP) voor publicatie, zonder toelichting.
Bijlage 3 - Geconsolideerde tekst Model Algemene plaatselijke verordening, met wijzigingen
bijgehouden.
4. Informatie
De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl).
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-373
8393 of e-mail: info@vng.nl).
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Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder ‘Producten en Diensten’.
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
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TRE/U201800621
Lbr. 18/047
Uw kenmerk

Telefoon

(070) 373 8393
Bijlage(n)

4

Onderwerp

Wijziging model-APV zomer 2018

Samenvatting
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2018’ van de Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: model-APV) aan. Een groot aantal artikelen in de model-APV is gewijzigd
vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die
wij het afgelopen jaar hebben ontvangen van gemeenten. Het overgrote deel van de wijzigingen is
tekstueel of wetstechnisch van aard. Enkele inhoudelijke aanpassingen zijn:
-

Artikelleden waarmee de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig
beslissen) ten overvloede van toepassing werd verklaard of uitgezonderd, zijn vervallen.

-

Artikelen die (als variant) in de toelichting van de model-APV waren opgenomen, zijn
overgeheveld naar het lichaam daarvan.

-

De artikelen 2:24 en 2:25 over evenementen zijn aangepast en aangevuld met een regeling
voor vechtsportevenementen en een uitzondering voor theaters.

-

Artikel 2:34b over paracommerciële rechtspersonen is gewijzigd door 38 van de 40 varianten uit
het lichaam van de model-APV te schrappen en in bijlage 1 bij deze ledenbrief bij te voegen.

-

Artikel 2:59a over gevaarlijke honden op eigen terrein is nieuw.

-

Artikel 2:79 over woonoverlast is gewijzigd, onder andere door het schrappen van de
verplichting om beleidsregels vast te stellen.
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-

Artikel 5:10 over parkeren anders dan op de rijbaan is nieuw.

-

Artikel 5:13 over collecteren is aangepast zodat duidelijk is dat ook leden- en donateurwerving
daaronder vallen. Ook is de verwijzing naar het CBF vervangen door een verwijzing naar een
jaarlijks door het college vast te stellen collecte- en wervingsrooster.

-

De artikelen 5:25 tot en met 5:27 over ligplaatsen zijn aangepast in verband met de Wet
verduidelijking voorschriften woonboten.

Ook de toelichting is aangepast. Verder brengen wij een aantal actuele zaken onder uw aandacht.
Deze hebben (nog) niet geleid tot aanpassing van de model-APV.
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Aan de leden
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7 augustus 2018
Ons kenmerk

TRE/U201800621
Lbr. 18/047
Uw kenmerk

Telefoon

(070) 373 8393
Bijlage(n)

4

Geacht college en gemeenteraad,
Onderwerp

Wijziging model-APV zomer 2018
1. Aanleiding
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2018’ van de Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: model-APV) aan. Een groot aantal artikelen in de model-APV is gewijzigd
vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die
wij het afgelopen jaar hebben ontvangen van gemeenten. Het overgrote deel van de wijzigingen is
tekstueel of wetstechnisch van aard. Hier zij duidelijkheidshalve nog gewezen op de
wijzigingsonderdelen waarmee inhoudelijke aanpassingen voorgesteld worden. Dit betreft de
wijzigingsonderdelen B, K, V, W, BA, BQ, CJ, DB, DD, DE, DL tot en met DP en DY. In de waswordt-tabel is zoals te doen gebruikelijk nog een nadere toelichting op deze wijzigingsonderdelen
opgenomen. De meest in het oog springende (al dan niet inhoudelijke) aanpassingen worden
hieronder op hoofdlijnen nader toegelicht.
2. Toelichting op de aanpassingen
Hieronder treft u een overzicht van en een (nadere) toelichting op de meest in het oog springende
(inhoudelijke) aanpassingen in de model-APV:
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Algemeen
- Vooruitlopend op een wijziging van de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever en in
overeenstemming met de Aanwijzingen voor de regelgeving is het opschrift
‘Begripsomschrijving(en)’ telkens vervangen door: Definitie(s).
- Een aantal definities zijn overgeheveld naar artikel 1:1 (bromfiets, motorvoertuig, parkeren,
voertuig). Deze waren opgenomen in artikel 5:1 resp. artikel 5:31a.
- Enkele opschriften van artikelen zijn ingekort en afkortingen zijn daarin geschrapt.
- Waar in artikelen bijvoorbeeld stond: “Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing …” is de
tekst vervangen door: “Het verbod is niet van toepassing op …” als het eerste lid het enige verbod
van het artikel bevatte.
- Alle artikelen die nog als ‘gereserveerd’ vermeld stonden (met nog wel een opschrift), zijn nu als
‘vervallen’ opgenomen.
- Varianten van artikelen die in de toelichting stonden, zijn overgeheveld naar het lichaam van de
APV (artikelen 2:10, 4:5b tot en met 4:5f, 5:12, tweede lid, 5:23 en 5:24).
- In de toelichting wordt gewerkt met afkortingen, die zijn opgenomen in een bijlage.
- Toepassing van de leeswijzer is gecheckt en verbeterd in het model.
Lex silencio positivo
Artikelleden waarmee de lex silencio positivo (paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb), positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) ten overvloede
van toepassing werd verklaard of uitgezonderd, zijn vervallen. Daar waar toepasselijkheid van de
lex silencio positivo reeds uit de wet voortvloeit, wordt dit in de APV niet meer herhaald. Dit geldt
voor de artikelen 2:10, 2:11, 4:11 en 5:23. Ook in gevallen waarin de lex silencio positivo niet reeds
op grond van de wet van toepassing is en er evenmin redenen zijn om deze van toepassing te
verklaren in de APV, is over de toepasselijkheid van de lex silencio positivo niets bepaald. Dit geldt
voor de artikelen 2:1, 2:22, 2:45, 2:60, 4:6, 4:18, 5:11, 5:33 en 5:34. Ingevolge artikel 4:20a, eerste
lid, van de Awb, geldt de lex silencio positivo immers alleen als dit bij wettelijk voorschrift is
bepaald.
De lex silencio positivo wordt in de APV nog wel uitdrukkelijk van toepassing verklaard in gevallen
waarin dit niet reeds uit de wet voortvloeit, maar het toch wenselijk is te voorzien in een positieve
beschikking van rechtswege bij niet tijdig beslissen. Dit geldt voor de artikelen 2:6, 2:9, 2:10 en 2:11
voor zover het gaat om activiteiten die niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo) vallen (voor activiteiten die wel onder de Wabo vallen verklaart die wet de lex
silencio positivo immers al van toepassing), 2:63, 2:64, 2:67, 5:6, 5:7, 5:8, 5:13 en 5:36. In gevallen
waarin de lex silencio positivo op grond van artikel 28, eerste lid, van de Dienstenwet van
toepassing zou zijn, maar er dwingende redenen van algemeen belang zijn om daar een
uitzondering op te maken, wordt de toepasselijkheid van de lex silencio positivo uitdrukkelijk
uitgezonderd. Dit geldt voor de artikelen 2:25, 2:28, 2:29 en 2:39 voor zover het gaat om activiteiten
die onder de Dienstenrichtlijn vallen, 2:72, 5:2, 5:3, 5:15 en 5:18.
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Toelichting Betoging (hoofdstuk 2, afdeling 2; artikel 2:3)
In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de toelichting bij
hoofdstuk 2, afdeling 2, ‘Betoging’, aangepast. Er is plaats gemaakt voor recente jurisprudentie.
Verder is er duidelijkheid verschaft over de kennisgevingstermijn voor voorgenomen demonstraties.
De termijn die in de praktijk door gemeenten gehanteerd wordt, varieert van een paar uur tot vier
weken voorafgaand aan de voorgenomen demonstratie. Lange termijnen vormen een belemmering
voor het kunnen uitoefenen van het demonstratierecht. De betreffende bepaling uit de model-APV
(artikel 2:3) is in orde, maar er is een verduidelijkende passage in de toelichting opgenomen.
Voorwerpen op of aan de weg (artikel 2:10 met varianten en subartikelen 2:10a en 2:10b)
Bij variant 1 bepaalde het vijfde lid dat in afwijking van de ontheffingsbepaling (vierde lid) het
bevoegde gezag een omgevingsvergunning kan verlenen als sprake is van voorwerpen bedoeld in
artikel 2.2, tweede lid, onder j en k, van de Wabo. Op grond van die bepalingen geldt de ontheffing
echter al als omgevingsvergunning. Het vijfde lid is daarop aangepast.
Van variant 2, die uit de artikelen 2:10, 2:10a en 2:10b bestond, is één artikel gemaakt.
Evenementen (artikelen 2:24 en 2:25)
Voor kleine evenementen geldt geen vergunningsplicht, maar een meldingsplicht. Aan kleine
evenementen wordt in artikel 2:25 een aantal eisen gesteld. Deze betreffen in feite een definitie van
het begrip klein evenement. Ingevolge artikel 2:24, tweede lid, onder e, werd een straatfeest of
buurtbarbecue op één dag kennelijk aangemerkt als klein evenement door de toevoeging van deze
woorden tussen haakjes. Die toevoeging is in onderdeel e geschrapt en in het derde lid is nu een
definitie van klein evenement opgenomen, waarbij geldt dat het een eendaags evenement is
aangevuld met genoemde eisen.
Voor door de burgemeester aangewezen categorieën van vechtsportevenementen of -gala’s is
geregeld dat als deze als klein evenement aangemerkt moeten worden, de uitzondering op de
vergunningplicht zoals neergelegd in artikel 2:25, derde lid, niet van toepassing is. Daarvoor kan
dus niet volstaan worden met een melding, maar dient een vergunning aangevraagd te worden. De
organisator van een vechtsportevenement of -gala of de aanvrager van de vergunning mag niet van
slecht levensgedrag zijn. Het zijn van slecht levensgedrag kan – naast de algemene
weigeringsgronden uit artikel 1:8 – aanleiding zijn de vergunning te weigeren.
Openbare inrichtingen/terrassen (artikel 2:27)
De definities zijn aangepast en de omschrijvingen van ‘terras’ en ‘buiten de besloten ruimte gelegen
delen’ zijn gecombineerd door een samenvoeging van het eerste lid, onder b, en het tweede lid.
Paracommerciële rechtspersonen (artikel 2:34b)
Van artikel 2:34b waren 40 varianten in de model-APV opgenomen. Bij de introductie in 2013
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werden echter alleen varianten 2 en 40 in de model-APV opgenomen en alle overige varianten in
een bijlage bij de ledenbrief. In verband met de mogelijkheid tot online-raadpleging op de website
van de VNG/de Kennisbank Decentrale Regelgeving (hierna: KDER) van de Sdu, zijn de overige 38
varianten uit het lichaam van de model-APV geschrapt en zijn deze varianten in bijlage 1 bij deze
ledenbrief opgenomen.
Toezicht op speelgelegenheden (hoofdstuk 2, afdeling 10; artikelen 2:38a (nieuw), 2:39 en
2:40)
De artikelen in hoofdstuk 2, afdeling 10, ‘Toezicht op speelgelegenheden’, zijn geherformuleerd,
waarbij er gekozen is voor definities in een nieuw artikel 2:38a.
Betreden van plantsoenen en dergelijke (artikel 2:45)
Het eerste lid bepaalde dat het “verboden [is] voor degene die daartoe niet bevoegd is”, enz. Deze
cryptische omschrijving is geherformuleerd door “voor degene die daartoe niet bevoegd is” te
schrappen en een tweede lid toe te voegen waarin is bepaald dat het verbod niet geldt als in
opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.
Toelichting Gevaarlijke honden (artikel 2:59)
De toelichting is geactualiseerd, met verwijzing naar Gemeentestem 2017, 79 en 89 ‘Over honden
en brokken, de publiekrechtelijke aanpak van bijtincidenten’ (delen 1 en 2).
Gevaarlijke honden op eigen terrein (nieuw artikel 2:59a)
Het aanlijn- en/of muilkorfgebod dat de burgemeester kan opleggen voor het laten verblijven of
laten lopen van een gevaarlijke hond op een openbare plaats of op het terrein van een ander
(artikel 2:59), is niet in alle gevallen voldoende om bijtincidenten te voorkomen. Deze maatregel
voorkomt niet dat mensen geconfronteerd worden met bijtincidenten op privéterrein. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan postbezorgers en koeriers, maar ook aan bijtincidenten die
plaatsvinden binnen een huishouden. Om hier enigszins aan tegemoet te komen is artikel 2:59a
opgenomen. Hierin is bepaald dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is
die hond zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen. Het verbod geldt niet als in de bepaling
genoemde voorzieningen zijn getroffen waardoor gevaar voor derden in de openbare en vrij
toegankelijke privéruimte niet aanwezig is. Gemeenten kunnen desgewenst ook andere
voorzieningen benoemen.
Deze bepaling is gericht op de veiligheid in de openbare ruimte en voorkomt dat gevaarlijke honden
op de openbare weg komen doordat ze van het terrein ontsnappen.
Woonoverlast (artikel 2:79)
In het tweede lid was opgenomen dat als de burgemeester een last onder dwangsom of
bestuursdwang oplegt, hij aanwijzingen kan geven aan de overtreder. Deze aanwijzingen zijn
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echter (onderdeel van) de last, zodat dit niet uitdrukkelijk bepaald hoeft te worden.
Verder was in het tweede lid bepaald dat de burgemeester beleidsregels vaststelt. Het derde lid
was facultatief en gaf aan in welke gevallen in ieder geval sprake is van woonoverlast. De tekst van
het tweede en derde lid zijn aangepast en gecombineerd tot een nieuw tweede lid. De verplichting
om beleidsregels vast te stellen is geschrapt. Op grond van artikel 4:81 van de Awb blijft de
burgemeester bevoegd beleidsregels vast te stellen. Ook wordt bepaald dat de burgemeester bij
overtreding in ieder geval een last onder bestuursdwang kan opleggen als zich een van de
genoemde situaties voordoet. De burgemeester kan er op grond van artikel 5:32, eerste lid, van de
Awb juncto artikel 125 van de Gemeentewet ook voor kiezen een last onder dwangsom op te
leggen.
Geluidhinder en verlichting (artikel 4:1 en 4:5)
De definities in artikel 4:1 zijn aangepast en in alfabetische volgorde geplaatst. In artikel 4:5 is voor
begrippen verwezen naar de Wet - en het Besluit geluidhinder.
De varianten over geluidhinder die in de toelichting waren opgenomen, zijn overgeheveld naar het
lichaam van de verordening (artikelen 4:5b tot en met 4:5f, resp. geluidhinder in open lucht, door
dieren, door bromfietsen en dergelijke, door vrachtauto’s en routering).
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (artikel 4:11)
In de toelichting is een verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna: ABRvS) van 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2197, opgenomen. De
Afdeling beslist daarin dat de omgevingsvergunning niet kan worden geweigerd als er een
verplichting tot verwijderen bestaat op grond van artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek. Wel
kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden, zoals een herplantplicht.
Parkeren anders dan op de rijbaan (nieuw artikel 5:10)
Dit artikel is toegevoegd naar aanleiding van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei
2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3927, en de uitleg daarin van het Verdrag inzake verkeerstekens.
Verkeersbord E1 (parkeerverbod) geldt alleen voor de rijbaan. De APV-bepaling is nodig om het
parkeerverbod ook voor de berm te laten gelden. Daarvoor is dan eigen bebording nodig.
Collecteren (artikel 5:13)
Dit artikel is gewijzigd door daarin expliciet het werven van donateurs of leden op te nemen. Naast
de klassieke inzamelingsacties (de collectes) worden tegenwoordig ook activiteiten verricht ter
werving van donateurs of leden, waarbij te kennen wordt gegeven – althans de indruk wordt gewekt
– dat de uiteindelijke opbrengst geheel of ten dele bestemd is voor een liefdadig of een ideëel doel.
Deze wervingsactiviteiten onderscheiden zich van inzamelingsactiviteiten door het feit dat er geen
geld of zaken worden ingezameld en geen intekenlijsten worden ingevuld. In plaats daarvan werft
de betreffende instelling leden of donateurs. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de vraag of

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7/10

voor deze wervingsactiviteiten nu wel of geen vergunning moet worden aangevraagd en zo ja wat
voor soort vergunning daarvoor precies benodigd is. Om die reden worden wervingsacties nu
expliciet geregeld in dit artikel.
Omdat aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (hierna: CBF) geen wetgevende bevoegdheid
toekomt, is de vrijstelling van het collecteverbod voor instellingen met een CBF-keurmerk
vervangen door een vrijstelling voor een instelling die is ingedeeld in het door het college voor het
betreffende kalenderjaar vastgestelde collecte- en wervingsrooster. Het college moet dus per
kalenderjaar (jaarlijks) een collecte- en wervingsrooster vaststellen. Daarbij maakt hij gebruik van
het door het CBF gepubliceerde collecte- en wervingsrooster. Voor de in genoemde roosters
ingedeelde instellingen geldt de vergunningplicht niet. Op deze manier wordt geborgd dat er in een
bepaalde week in een bepaalde gemeente slechts één collecte of werving wordt gehouden en
worden de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid (een gelijkmatige verdeling van activiteiten
door bonafide instellingen) dus geborgd zonder dat een vergunning hiervoor noodzakelijk is.
Organiseren van een snuffelmarkt (artikel 5:23)
Variant 1 (vergunning) is geherformuleerd, en variant 2 (melding) is overgeheveld van de toelichting
naar het lichaam van de model-APV.
Toelichting Standplaatsen (hoofdstuk 5, afdeling 4; artikelen 5:17 tot en met 5:20)
Een groot deel van de toelichting bij hoofdstuk 5, afdeling 4, ‘Standplaatsen’, is geschrapt omdat
deze overbodig was.
Ligplaatsen (artikel 5:25 tot en met 5:27)
De tekst en de toelichting zijn aangepast in verband met de Wet verduidelijking voorschriften
woonboten. Voor het aanleggen van woonboten geldt een omgevingsvergunningsplicht. Artikel 5:25
is gewijzigd en de artikelen 5:26 en 5:27 zijn vervallen omdat de inhoud daarvan goeddeels
ondergebracht is in het gewijzigde artikel 2:25..

Toezichthouders (artikel 6:2)
Per abuis is de laatste wijziging van artikel 6:2 (VNG ledenbrief Lbr. 16/004 van 2 februari 2016),
waarmee het derde lid kwam te vervallen, niet in de geconsolideerde tekst van de model-APV
doorgevoerd. Deze omissie is nu hersteld door het derde lid alsnog te laten vervallen.
3. Actualiteiten
Deelfietsen
Vooral in de grote steden komt het bedrijfsmatig delen/verhuren van fietsen of e-scooters
(bromfietsen) steeds meer voor. Het (brom)fietsdelen gebeurt niet alleen vanuit vaste locaties
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waarbij steeds direct toezicht is en waar de deel(brom)fietsen ook weer moeten worden ingeleverd.
Er is sprake van flexibiliteit in het aanbod en groter beslag op de openbare ruimte. Zonder een
regulerend kader heeft de gemeente weinig invloed op de inrichting van deze initiatieven.
Gemeenten waarin het bedrijfsmatig delen van (brom)fietsen vanaf de weg nauwelijks plaatsvindt,
kunnen ervoor kiezen de vrijheid aan de markt te laten of de markt te stimuleren. Over de deel/huurfietsen hebben het kenniscentrum CROW-Fietsberaad en Tour de Force een leidraad
deelfietsbeleid in voorbereiding, waarin deze drie sporen (regulering, vrijheid markt, stimulering)
worden beschreven. Over de reguleringsaspecten (vergunningsstelsel in APV) heeft de VNG
geadviseerd. Naar verwachting verschijnt de CROW-leidraad in het najaar van 2018. Voor
overheden is een conceptversie van de leidraad beschikbaar. Deze kan aangevraagd worden via
fietsberaad@crow.nl.
Geluidhinder warmtepompen
De Nederlandse Stichting Geluidhinder (hierna: NSG) heeft ons verzocht in de model-APV een
bepaling op te nemen over de maximale geluidproductie van warmtepompen (in de openlucht). Ook
ontvangen wij hierover vragen van gemeenten en omgevingsdiensten.
In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 9
juli 2018 meegedeeld dat zij het voornemen heeft geluidseisen op te nemen in het Bouwbesluit
2012 (Kamerstukken II 2017-2018, Aanhangsel van de Handelingen, 2658). Tot deze wijziging
kunnen gemeenten hiervoor de artikelen 4:5b (geluidhinder in de openlucht) of 4:6 (overige
geluidhinder) van de model-APV gebruiken. Wij wijzen in dit verband op de uitspraak van
Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 14 december 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BZ0544, over de
geluidhinder van een airco op het dak van een garage. De betreffende gemeente heeft in de APV
een met artikel 4:6 vergelijkbare bepaling opgenomen over geluidhinder door toestellen of
geluidsapparaten. De rechtbank stelt vast dat niet is bepaald wanneer sprake is van geluidhinder en
op welke wijze dit moet worden bepaald. De rechtbank oordeelt dat de gemeente
beoordelingsvrijheid toekomt bij de bepaling of sprake is van geluidhinder. Dat er ook andere
normen zijn waaraan door installaties veroorzaakt geluid kan worden getoetst, bijvoorbeeld in het
Bouwbesluit, betekent niet dat de gemeente niet mocht aansluiten bij het Activiteitenbesluit
milieubeheer en daardoor een onjuiste norm heeft toegepast.
Meer informatie over de geluidsaspecten van warmtepompen staat op de website van de NSG.
Vuurwerkverbod
Gemeenten kunnen vuurwerkvrije zones aanwijzen op basis van artikel 2:73 van de (model-)APV,
maar hiervoor geldt een zware motiveringsplicht (ABRvS 14 december 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:3342, Vuurwerkverbod Hilversum). Gelet op deze motiveringsplicht en de
daarvoor noodzakelijke belangenafweging, achten wij het zonder wettelijke regeling niet mogelijk
het gehele grondgebied van de gemeente vuurwerkvrij te maken.
Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid ‘Veiligheidsrisico’s
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jaarwisseling’ en de reactie van de regering daarop, heeft de Tweede Kamer een motie
aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een expliciete wettelijke bevoegdheid te
creëren voor gemeenten of gemeentelijke organen om gemeenten geheel vuurwerkvrij te maken
(Kamerstukken II 2017/18, 28684, nr. 535). Wij verwachten daarom initiatieven vanuit het Rijk.
Vooralsnog blijft de wet- en regelgeving echter ongewijzigd.

Deze ledenbrief bevat vier bijlagen:
Bijlage 1 - 40 varianten van artikel 2:34b van de model-APV.
Bijlage 2 - Was-wordt-tabel wijziging Model-APV met artikelsgewijze toelichting: Deze kan
desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening.
Bijlage 3 - Model Raadsbesluit wijziging APV: Opgemaakt in Word 2.0-format (GVOP/DROP)
voor publicatie, zonder toelichting.
Bijlage 4 - Geconsolideerde tekst Model-APV, met wijzigingen bijgehouden.
De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te
raadplegen via KDER.
Informatie
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-373
8393 of e-mail: info@vng.nl).
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder ‘Producten & Diensten’ - ‘Brieven’.
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