GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Boekel 2021
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021
gelet op:
artikel 149 van de Gemeentewet en de Alcoholwet
BESLUIT:
Artikel I
De APV gemeente Boekel 2021 wordt als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:28, achtste lid, onder a en negende lid, onder d,
2:34c, en 2:48, tweede lid, onder a en b, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door
‘Alcoholwet’.
B
In het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door
‘Alcoholwet’.
C
Het volgende artikel in te voegen:
Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats 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 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.
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D
Artikel 2:64, tweede en derde lid, komen te luiden:
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de
bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.
E
Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:
1. Een vergunning wordt geweigerd als:
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;
b. betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van
Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de
geldsom minder dan € 375 bedraagt.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 14 oktober 2021.
de griffier

de voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen
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