GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018;
gelet op:
de Gemeentewet
BESLUIT:
Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening 2014 van de gemeente Boekel wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting wordt in zijn geheel gewijzigd door:
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting
1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder of in afwijking van de
vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester kan soorten openbare inrichtingen aanwijzen waarvoor het verbod van
het eerste lid niet geldt.
3. De burgemeester kan een nadere termijn bepalen gedurende welke het verbod van lid 1
uitsluitend geldt voor openbare inrichtingen die niet beschikken over een vergunning
conform artikel 3 van de Drank en Horecawet.
4. De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de exploitatievergunning.
5. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat
ten minste één van de op de vergunning vermelde exploitanten, beheerders of
leidinggevenden in de inrichting aanwezig zijn.
6. In de aanvraag om vergunning wordt in ieder geval vermeld:
a. personalia en het adres van de exploitant en de beheerder;
b. adres en de aard en exploitatiewijze van de inrichting;
c. personalia en het adres van de leidinggevenden;
d. nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte
daarvan en een plattegrond van de inrichting.
7. De burgemeester weigert de exploitatievergunning geheel of gedeeltelijk indien één of
meer van de exploitanten, beheerders of leidinggevenden niet voldoen aan de volgende
eisen:
a. zij mogen niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij
ontzet zijn;
b. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
c. zij moeten de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt.
8. De burgemeester weigert de vergunning volledig:
a. indien voor de exploitatie of vestiging van een openbare inrichting tevens een
vergunning op basis van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning
is geweigerd;
b. indien de openbare orde en/of veiligheid ter plaatse door de aanwezigheid van
de openbare inrichting in gevaar komt;
c. indien de woon en/of leefomgeving op onaanvaardbare wijze negatief zal worden
beïnvloed;
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d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet in
overeenstemming is met de ingediende aanvraag;
e. in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);
9. De burgemeester kan de exploitatievergunning weigeren:
a. indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
b. indien de termijn zoals bedoeld in het twaalfde lid nog niet is verstreken.
10. De vergunning wordt door de burgemeester ingetrokken indien:
a. deze is verleend op grond van door de exploitant verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie en een ander besluit op de aanvraag zou zijn genomen
indien bij het nemen daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren
geweest;
b. een exploitant niet langer voldoet aan de eisen, zoals die zijn vermeld in het
zevende lid;
c. zich in of in de nabijheid van de openbare inrichting feiten hebben voorgedaan,
die- naar het oordeel van de burgemeester – de vrees wettigen, dat het van
kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde,
de veiligheid, de volksgezondheid, het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid;
d. voor de exploitatie van een openbare inrichting tevens een vergunning op basis
van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning is ingetrokken.
11. De vergunning kan door de burgemeester worden ingetrokken indien:
a. gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften en
beperkingen;
b. het bij het vijfde lid gestelde verbod wordt overtreden.
12. Ten aanzien van een openbare inrichting waarvan de exploitatievergunning ingevolge
het tiende lid, onder c wordt ingetrokken, kan tevens worden bepaald dat een
exploitatievergunning voor de desbetreffende locatie gedurende een bepaalde termijn
van maximaal vijf jaar zal worden geweigerd.
13. De exploitatievergunning vervalt wanneer:
a. De exploitatie van het bedrijf feitelijk is beëindigd of (gedeeltelijk) overgedragen;
b. Zes maanden zijn verlopen na het onherroepelijk worden van de
exploitatievergunning, zonder dat van deze vergunning gebruik is gemaakt;
c. Gedurende zes maanden anders dan wegens overmacht geen gebruik is
gemaakt van de exploitatievergunning.
14. De vergunningplicht als bedoeld in dit artikel geldt tot 1 januari 2021 niet ten aanzien van
openbare inrichtingen die voor 1 oktober 2018 in werking waren.
15. De burgemeester stelt een uitvoeringsplan op in het kader van het overgangsrecht.
16. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij
niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.
B. Artikel 2:58 Verontreiniging door honden wordt in zijn geheel gewijzigd door:
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. Degene die met een hond op een openbare plaats of een andere door het college
aangegeven plaats aanwezig is, is verplicht om ervoor te zorgen dat de uitwerpselen
van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een geleidehond
of sociale hulphond, die zich vanwege zijn handicap door die hond laat begeleiden,
indien het vanwege de handicap onmogelijk is om de uitwerpselen te verwijderen.
3. Degene bedoeld in lid 1 is verplicht een ruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is
voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond; de eigenaar of houder van de
hond is verplicht dit ruimmiddel op eerste vordering van een toezichthouder terstond
te laten zien.
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C.
Afdeling 15 wordt gewijzigd in:
Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op
openbare plaatsen, gebiedsontzegging en woonoverlast
Na artikel 2:77 wordt een nieuw artikel opgenomen luidend:
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 één of meer van de bovengenoemde overtredingen begaat, een bevel geven
zich gedurende ten hoogste 3 maanden niet in een of meer bepaalde delen van de
gemeente op een openbare plaats op te houden.
3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als de overtreding
binnen 3 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.
D. Na artikel 2:78 wordt een nieuw artikel opgenomen luidend:
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. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar
aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven
over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.
De burgemeester kan beleidsregels vaststellen over het gebruik van deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf
aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.
E. Na artikel 2:79 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd:
Afdeling 16 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
en een nieuw artikel opgenomen luidend:
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Artikel 2:80 APV Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Exploitant: natuurlijke persoon of personen of de bestuurder(s) van een
rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de
bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;
b. Beheerder: de exploitant alsmede andere natuurlijke personen die de algemene
of onmiddellijke leiding hebben over de bedrijfsmatige activiteiten;
c. Bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een gebouw, of een daarbij
behorend perceel, 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 naar het oordeel van de burgemeester 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 een of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige
activiteit wordt uitsluitend aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de
leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit of door
de exploitant en/of beheerder onder druk staat. Het aanwijzingsbesluit bepaalt de duur
van de periode dat de aanwijzing geldt. Deze duur bedraagt maximaal vijf jaar en kan –
indien dat met het oog op de bovengenoemde belangen naar het oordeel van de
burgemeester nodig is – eenmalig worden verlengd met nogmaals een termijn van
maximaal vijf jaar.
3. Het is verboden 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, of
b. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw
of gebied voor door de burgemeester genoemde bedrijfsmatige activiteiten, of
c. in door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen bedrijfsmatige
activiteiten.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 APV 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. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke exploitatie niet
met de aanvraag in overeenstemming zal zijn;
e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens de in dit artikel 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 geldende Leefmilieuverordening/beheersverordening of
een geldende omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder c van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
h. indien een of meer beheerders van het bedrijf binnen 3 jaar vóór de indiening
van de vergunningaanvraag een bedrijf heeft geëxploiteerd of daar leiding aan
heeft gegeven, dat wegens het aantasten van de openbare orde, de aantasting
van het woon- en leefklimaat daaronder begrepen, gesloten is geweest dan wel
waarvoor de vergunning om die reden is ingetrokken.
5. Naast en in aanvulling op artikel 1:4 lid 1 APV kunnen voorschriften en beperkingen
worden verbonden aan een exploitatievergunning die wordt verleend krachtens het
derde lid van dit artikel, die strekken ter bescherming van de belangen, zoals
opgenomen in het vierde lid van dit artikel.
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6. 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;
f. een verklaring omtrent gedrag (VOG);
g. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te
beschikken waarin het bedrijf wordt gevestigd;
h. naast de bovengenoemde gegevens kunnen gegevens en bescheiden worden
verlangd van de aanvrager die verband houden met registraties van het
specifieke gebouw of de specifieke bedrijfsmatige activiteit, waarop de
aangevraagde exploitatievergunning betrekking heeft;
i. 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 APV kan de burgemeester een vergunning als
bedoeld in het derde lid intrekken of wijzigen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
b. indien het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt beïnvloed of
dreigt te worden beïnvloed;
c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke exploitatie niet
met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is;
e. 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;
f. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, een geldende Leefmilieuverordening/beheersverordening of
een geldende omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder c van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
g. indien de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden
verweten bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf danwel toestaat
of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de
openbare orde nadelig wordt beïnvloed;
h. indien er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;
i. indien door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden
aangetast;
j. indien de voorschriften uit de vergunning niet worden nageleefd en/of
k. indien de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd.
8. Een vergunning kan ingevolge artikel 7 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voorts door de burgemeester
worden geweigerd dan wel ingetrokken, indien er sprake is van het geval en onder de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de voornoemde wet. Voordat daaraan toepassing
wordt gegeven, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur, bedoeld in artikel 8 van voornoemde wet, om een advies als bedoeld in artikel 9
van die wet worden gevraagd.
9. De burgemeester kan de sluiting van een gebouw of gedeelte van een gebouw bevelen
indien het daarin gevestigde bedrijf in strijd met het verbod uit het derde lid van dit artikel
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wordt geëxploiteerd of indien een van de situaties als bedoeld in het zevende lid, sub a
tot en met k, van dit artikel van toepassing is.
10. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het negende lid van dit artikel gesloten
bedrijf of gebouw te betreden of daarin te verblijven.
11. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien uit later bekend
geworden feiten en omstandigheden moet worden afgeleid dat de bescherming van de
belangen in verband waarmee deze regeling van kracht is, geen langere sluiting vergen.
12. 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, doch uiterlijk binnen één maand, aan de burgemeester te melden
en een wijziging van zijn vergunning aan te vragen. De burgemeester verleent een
gewijzigde vergunning, als het bedrijf aan de vereisten voldoet. Indien niet binnen een
maand na de verandering van omstandigheden een aanvraag wordt ingediend, kan de
burgemeester de verleende vergunning intrekken. Een bestaande vergunning vervalt,
zodra de vergunning, strekkende tot vervanging van eerstbedoelde vergunning, in
werking treedt.
13. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat een op de
vergunning vermelde beheerder in het bedrijf aanwezig is.
14. Het aanwijzingsbesluit geldt voor het aangewezen gebouw, het aangewezen gebied en
de aangewezen bedrijfsmatige activiteiten direct na de inwerkingtreding van het
aanwijzingsbesluit. Voor bedrijven die vóór de inwerkingtreding van het
aanwijzingsbesluit in het aangewezen gebouw of gebied gevestigd waren en/of zich
bezig hielden met de aangewezen bedrijfsmatige activiteiten, dient in het
aanwijzingsbesluit een redelijke overgangstermijn geboden te worden, na het verstrijken
waarvan het verbod uit het derde lid van toepassing wordt. De overgangstermijn
bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid van dit artikel is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
F
Na artikel 2:80 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd:
Afdeling 17 Voor publiek openstaande gebouwen en een nieuw artikel opgenomen luidend:
Artikel 2:81 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
1. De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of
zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, de
gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw niet zijnde een horeca-inrichting of seksinrichting - of een bij dat gebouw behorend erf.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald
omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een
schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de
toegang(en) van het gebouw of het erf.
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 of erf als bedoeld in het
eerste lid, verboden daarin bezoekers toe te laten of daarin te laten verblijven, zolang de
sluiting van kracht is.
5. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten gebouw of erf te
bezoeken of als bezoeker daarin te verblijven.
6. Onder bezoekers worden voor de toepassing van het vierde en vijfde lid niet verstaan de
personen wier tegenwoordigheid in het voor het publiek openstaande gebouw of het bij
dat gebouw behorende erf wegens dringende omstandigheden vereist wordt.

Z/036140 AB/024087

7. Een sluiting voor onbepaalde duur kan op aanvraag van een belanghebbende(n) door
de burgemeester worden opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
G. Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden wordt in zijn geheel
gewijzigd door:
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het of melding bij het bevoegd gezag
houtopstanden te vellen of te doen vellen. Het verbod geldt uitsluitend voor bomen
die voorkomen op de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’
a. op de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’ wordt onderscheid gemaakt
tussen:
i.
monumentale bomen;
ii.
waardevolle bomen;
iii.
gemeentelijke of provinciale bomen;
iv.
bosgebieden;
b. voor alle monumentale bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht;
c. voor alle waardevolle bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht;
d. voor alle gemeentelijke of provinciale bomen met een omtrek van de stam
groter dan 95 cm op een hoogte van 1,30 boven het maaiveld, geldt een
vergunningsplicht en herplantplicht;
e. voor bomen die onderdeel uitmaken van een bosgebied geldt een
meldingsplicht en bij een afname van het oppervlakte ook een herplantplicht.
2. In afwijking van artikel 1:8 APV kan de vergunning ook worden geweigerd op grond
van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
3. Het college is bevoegd om aan de herplant bepaalde voorschriften te stellen.
4. Het college is bevoegd om een herplantvergoeding in rekening te brengen indien de
aanvrager zelf geen herplant kan verrichten.
5. De hoogte van deze herplantvergoeding is afhankelijk van de soort boom:
a. Voor monumentale bomen geldt een herplantvergoeding van € 750
b. Voor waardevolle bomen geldt een herplantvergoeding van € 500
c. Voor gemeentelijke bomen met een omtrek van meer dan 95 cm geldt een
herplantvergoeding van €250
6. Het college is bevoegd om de herplantvergoeding te viervoudigen indien:
a. de aanvrager een vergunningplichtige boom kapt, zonder dat een
omgevingsvergunning is verleend
7. Het college is bevoegd om de kaart Beschermde Bomen Boekel volgens
onderstaande uitgangspunten te actualiseren:
a. Gemeentelijke bomen worden van de kaart verwijderd indien deze gekapt
zijn.
b. Bomen of bosgebieden worden aan de kaart toegevoegd op verzoek van
belanghebbende. Belangrijk hierbij is dat eerst toestemming wordt gevraagd
aan de eigenaar van het perceel waarop de boom of het bos staat.
Artikel II
De in de bijlage toegevoegde toelichting maakt onderdeel uit van dit besluit.
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Artikel III
Inwerkingtreding
Deze 2e wijziging van de APV 2014, inclusief toelichting, treedt in werking met ingang van de
dag volgend op haar bekendmaking.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 4 oktober 2018.

de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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Toelichting bij de 2e wijziging van de APV van 2014 gemeente Boekel.
Toelichting bij het gewijzigde artikel 2:28 van de APV: Exploitatie openbare inrichting
De bedoeling van de wijziging van dit artikel is om de burgemeester een mogelijkheid te bieden
om ook openbare inrichtingen die niet beschikken over een vergunning ingevolgde de Dranken horecawet (DHW) aan een zeker preventief toezicht te onderwerpen. Anders dan bij
inrichtingen die vallen onder de werking van de DHW, de zogenaamde ‘natte horeca’, kunnen
ondernemers van snackbars en dergelijke, de ‘droge horeca’, niet vooraf getoetst worden en
hoeven zij niet aan te tonen dat zij ‘niet van slecht levensgedrag zijn’. Ook kunnen zij niet
onderworpen worden aan een toets van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur. Zonder vergunningstelsel is het namelijk niet mogelijk om de Wet Bibob toe
te passen en de ondernemer hieraan te toetsen. Verder dient invoering van een
exploitatiestelsel ter bescherming van het woon- en leefklimaat.
Artikelsgewijze toelichting
In artikel 1 wordt een algemeen exploitatieverbod ingesteld.
In artikel 2 wordt de burgemeester de mogelijkheid geboden in een aanwijzingsbesluit bepaalde
soorten openbare inrichtingen uit te zonderen van het verbod. Te denken valt aan musea,
bedrijfskantine, bedrijfsrestaurant, of zorginstelling.
In artikel 3 wordt de burgemeester de mogelijkheid geboden om de natte horeca gedurende een
door hem te bepalen periode uit te zonderen van het exploitatiestelsel. Dit omdat de
ondernemers van dit soort inrichtingen al via de Drank- en Horecavergunning worden getoetst
en om de administratieve lasten voor deze ondernemers te beperken tot één vergunning.
Lid 4 spreekt voor zich. Het moet uiteraard gaan om voorschriften ter bescherming van woonen leefklimaat en de openbare orde.
Met de bepaling van lid 5 wordt geborgd dat er steeds iemand in de inrichting aanwezig is die
zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering.
Lid 6 spreekt voor zich.
Met de bepaling van lid 7 wordt de toetsing van de persoon van de exploitant, de beheerder en
leidinggevende vastgelegd. Het is een dwingende bepaling. Indien een persoon niet aan de
eisen voldoet, wordt de vergunning geheel of gedeeltelijk geweigerd.
Ook lid 8 is dwingend van aard, met dien verstande dat wanneer één van de weigeringsgronden
zich voordoet, de vergunning volledig wordt geweigerd.
Lid 9 is regelend van aard; de burgemeester kan de vergunning weigeren als de exploitatie in
strijd komt met bepalingen op het vlak van de ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan,
een beheersverordening of een exploitatieplan.
Lid 10 spreekt voor zich. Dit is weer een bepaling van dwingend recht.
De leden 11 en 12 zijn daarentegen van regelend recht.
Lid 13 spreekt voor zich.
In lid 14 is vastgelegd dat de vergunningplicht pas later in gaat voor horecagelegenheden die
op 1 oktober 2018 al in werking waren.
In lid 15 is vastgelegd dat de burgemeester overgangsrecht opstelt. In het op te stellen
overgangsrecht wordt bepaald op welke manier de nieuwe regels voor reeds gevestigde droge
horecaondernemers gaan gelden.
Met lid 16 wordt voorkomen dat exploitatievergunningen van rechtswege worden verleend als
de behandeltermijn wordt overschreden.
Overgangsrecht
Het is de wens van het driehoeksoverleg om het exploitatiestelsel gefaseerd in te voeren. De
Drank- en horecawetplichtige horeca (‘de natte’ horeca) wordt in de meeste gemeenten
vooralsnog uitgezonderd van de exploitatie vergunningplicht. De burgemeesters wordt de
mogelijkheid geboden om een bepaalde periode aan te wijzen gedurende welke de
vergunningplicht niet geldt.
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Artikel 2.58 Verontreiniging door honden
Dit artikel wordt niet nader toegelicht.
Artikel 2:78 Gebiedsontzegging
[Algemeen
Overtreding van een gebiedsontzegging die krachtens dit artikel is gegeven, is een overtreding
van een ambtelijk bevel (artikel 184 van het WvSr); 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 woonof verblijfplaats in Nederland worden vastgesteld, dan is strafrechtelijk onder omstandigheden
voorlopige hechtenis mogelijk.
Eerste lid
De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan dat de gebiedsontzegging kan opleggen. Nu
het in het eerste lid gaat om gebiedsontzeggingen van korte duur, kan deze bevoegdheid
worden gemandateerd aan opsporingsambtenaren. In de regel zal, alvorens over te gaan tot
oplegging van een dergelijke gebiedsontzegging, eerst een waarschuwing worden gegeven.
Tweede lid
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 langdurige gebiedsontzegging in de weg staan.
Derde lid
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.
Vierde lid
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 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
Algemeen
Sinds de inwerkingtreding van artikel 151d in de Gemeentewet kan de raad bij verordening
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.
Uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een ultimum remedium. Het tweede lid van het
wetsartikel regelt dat het instrument van de 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
zijn om de woonoverlast tegen te gaan. Alleen al daarom zal er aan zo’n besluit een stevig
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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 er 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. Als last onder bestuursdwang of dwangsom kan de burgemeester
gedragsaanwijzingen opleggen aan de overtreder. Het tweede lid schrijft ook voor dat de
burgemeester in beleidsregels kan vastleggen hoe hij of zij invulling geeft aan deze
bevoegdheid.
Derde lid. In het derde lid regelt de raad in welke gevallen de burgemeester toepassing kan
geven aan deze bevoegdheid. Wij hebben overwogen om daarbij ook ernstige “vervuiling of
verwaarlozing van een woning of een erf” op te nemen. Daarbij is het punt dat artikel 7:21 van
het Bouwbesluit de facto hetzelfde regelt, 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.
Artikel 2:80 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning
1. Ondermijning
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een prioriteit van het veiligheidsbeleid in de
gemeente Boekel. De aanpak van (georganiseerde) criminaliteit is lastig, maar absoluut
noodzakelijk om de verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te gaan. Ondermijnende
criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar daardoor des te gevaarlijker voor de integriteit van onze
samenleving. Het tast de leefbaarheid aan, faciliteert zichtbare vormen van criminaliteit en zorgt
voor een onveilig woon- en ondernemersklimaat. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenten
in Oost-Brabant zich beschermen tegen criminele ondermijnende activiteiten.
Het kan voorkomen dat we branches, gebouwen en gebieden zien die te maken hebben met
verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit, brancheverschraling en een hoog verloop
van ondernemers. Tevens zien we in ondermijningszaken dat na een integrale aanpak vaak
sprake is van een wijziging van (administratief) eigenaarschap (of bestuurder) van de
rechtsvorm, verandering van branche of een combinatie van beiden. In veel gevallen leiden
deze wijzigingen niet altijd tot een bonafide bedrijfsvoering. Het risico bestaat dat de malafide
ondernemers zich vestigen in sectoren waar het toezicht van de overheid beperkter is (de
vergunningvrije branches).
2. Nieuwe APV vergunningplicht
Om de aanpak ondermijning te versterken, is in de APV een artikel opgenomen gericht op het
stimuleren van een gezond ondernemingsklimaat. Artikel 2:80 geeft de burgemeester de
bevoegdheid om via een aanwijzing een vergunningplicht te introduceren voor panden,
Gebieden (bijvoorbeeld straten of bedrijventerreinen) of branches om een onveilig, niet leefbaar
en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan. Op grond van de Gemeentewet is de
gemeenteraad bevoegd op grond van de autonome verordenende bevoegdheid om openbare
belangen zoals een veilig, leefbaar en bonafide ondernemersklimaat, te reguleren met een
vergunningsplicht in de APV. Het betreft hier geen vergunning in het belang van economische
ordening, maar in het belang van openbare orde en veiligheid. Om die reden is de bevoegdheid
in de APV tot aanwijzing van een gebouw, gebied of bedrijfsmatige activiteit en
vergunningverlening, door de gemeenteraad belegd bij de burgemeester.
De mogelijkheid tot het instellen van een vergunningplicht voor ondernemers is een van de
instrumenten voor de bestrijding van malafiditeit in het ondernemerschap. De gemeente kan
controle uitoefenen op de naleving van de gestelde voorwaarden 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
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malafide ondernemers. Pandeigenaren worden zo gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te
nemen om bonafide ondernemers in hun panden te vestigen. Ook kan bij de aanvraag voor een
vergunning de Wet Bibob worden ingezet. In 2013 is het toepassingsbereik van de Wet Bibob
uitgebreid naar alle gemeentelijke vergunningen die worden afgegeven voor een bedrijfsmatige
activiteit. Het instrument van een vergunningplicht is overigens niet ongebruikelijk in een
gemeente. Zo geldt in de meeste gemeenten voor horeca-inrichtingen een vergunningplicht,
waarbij aan vergelijkbare voorwaarden wordt getoetst. Het gaat dan ook om voorwaarden
waarvan in beginsel van ondernemers kan worden geëist dat zij daar aan voldoen.
Eerste lid
De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Voor de definitie van het begrip
exploitant is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 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.
Tweede lid
De systematiek van artikel 2:80 gaat uit van een pand-, gebieds- of branchegerichte aanpak.
Hiermee kan maatwerk in de gemeente 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 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. 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 geldt 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
het gehele gebied kan zo’n aanwijzing rechtvaardigen. Het kan ook van belang zijn om te
voorkomen dat het probleem zich onmiddellijk naar een naastgelegen gebied 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
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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. Bij de
aanwijzing baseert de burgemeester zijn oordeel op klachten, informatie van de politie,
informatie van met toezicht belaste ambtenaren en andere relevante gegevens zoals
bestuurlijke rapportages, CIE-informatie, RIEC-informatie, controleverslagen of klachten van
buurtbewoners.
Derde lid
In het derde lid is het centrale verbod opgenomen om zonder exploitatievergunning van de
burgemeester, 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 bedrijfsmatige activiteit aanwijzen. In dat laatste geval 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 van
de APV. 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 gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin een malafide
bedrijf is gevestigd. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden
verbonden (artikel 1:4 APV).
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 d is in lid 7 opgenomen om constructies van
schijnbeheer tegen te kunnen gaan indien de praktijk niet in overeenstemming is met de situatie
zoals op de vergunning vermeld.
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.
Als het bevoegd bestuursorgaan dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag, kan hij
om aanvullende gegevens verzoeken. 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.
Negende, tiende en elfde lid
Dit artikel geeft een aanvullende sluitingsbevoegdheid wanneer sprake is van een
vergunningplicht. Ook pandeigenaren spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van bonafide
ondernemers en weren van malafide ondernemers. Daar waar wordt geconstateerd dat er
strafbare feiten plaatsvinden vanuit een pand en de pandeigenaar niet intrinsiek gemotiveerd is
om mee te werken aan de bestrijding hiervan kan de pandeigenaar worden gedwongen zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Er is voor gekozen om de sluitingsbevoegdheid van toepassing
te verklaren op gebouwen of op een “gedeelte van een gebouw” omdat het mogelijk is dat in
een gebouw (bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw) meerdere bedrijven gevestigd zijn. De
sluiting mag niet verder strekken dan noodzakelijk is met het oog op de belangen van deze
regeling. Daarom zal in dit laatste geval de sluiting beperkt moeten zijn tot het gedeelte van het
gebouw waarin het malafide bedrijf is gevestigd, zodat de sluiting niet (mede) de gebouwdelen
omvat waarin “schone bedrijven” gevestigd zijn.
Twaalfde 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
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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
het aangewezen gebied uit te wijken. Zij worden dan aangemerkt als nieuwe exploitanten en
dienen over een vergunning te beschikken.
Voor zittende exploitanten geldt dat zij een bepaalde periode (die in het aanwijzingsbesluit
wordt opgenomen) de tijd krijgen voordat de regeling op hen van kracht wordt. Deze termijn
wordt opgenomen in het aanwijzingsbesluit en dient redelijk te zijn. Dat laatste betekent dat de
termijn voldoende lang is zodat zittende exploitanten zich kunnen voorbereiden op het
exploitatievergunningstelsel en de tijd krijgen om eventuele maatregelen te treffen waardoor zij
in beginsel in aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Afhankelijk van het soort
aanwijzingsbesluit, dient de overgangstermijn minimaal 6 maanden te bedragen en maximaal 1
jaar.
Voor zover de Dienstenrichtlijn van toepassing is op het vergunningstelsel en de voorwaarden,
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 voorwaarden gerechtvaardigd zijn.
Vijftiende lid
De openbare orde en veiligheid vormt de reden om van een lex silencio positivo af te zien.
3. Stimulering gezond ondernemingsklimaat
Versterking van de aanpak ondermijning is nodig om hier tegen op te kunnen treden. De
gemeente Boekel wil het vestigingsklimaat voor ondermijnende criminaliteit beslechten door
een brede aanpak welke bestaat uit een combinatie van voorkomen, signaleren en terugdringen
van ondermijnende criminaliteit en het stimuleren van positieve ontwikkelingen. Hier maakt
sturing op vestiging van bonafide ondernemers en aanpakken van malafide ondernemers deel
van uit.
Binnen de brede aanpak wordt aansluiting gezocht bij de inzet die reeds wordt gepleegd op het
gebied van fysiek, economie en de aanpak ondermijnende criminaliteit. Er wordt zoveel
mogelijk met bonafide pandeigenaren en brancheverenigingen aan de slag gegaan
Artikel 2.81 Sluiten van voor het publiek openstaande gebouwen
Dit artikel wordt niet nader toegelicht.
Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
Dit artikel wordt niet nader toegelicht.
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