Was-wordt-tabel Wijziging Model Algemene plaatselijke verordening en Model Verordening leges

Leeswijzer modelbepalingen
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 2:25, tweede lid, van de Model Algemene plaatselijke
verordening (nieuw).
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet.
In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.

Wijziging Model Algemene plaatselijke verordening
Artikel 2:25 (artikel II, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

1. Het is verboden zonder of in afwijking van
een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

1. Het is verboden zonder of in afwijking van
een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
[2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel
2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd.]
3. Geen vergunning is vereist voor een klein
evenement, indien:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt
dan […] personen;
b. het evenement tussen […] en […] uur plaats
vindt;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht
voor 07:00 uur of na 23:00 uur;
d. het evenement niet plaatsvindt op de rij
baan, (brom)fietspad of parkeerplaats of
anderszins een belemmering vormt voor het
verkeer en de hulpdiensten;
e. slechts kleine objecten worden geplaatst
met een oppervlakte van minder dan […] m2
per object;
f. er een organisator is; en
g. de organisator ten minste […] werkdagen
voorafgaand aan het evenement daarvan
melding heeft gedaan aan de burgemeester.

2. Geen vergunning is vereist voor een klein
evenement, indien:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt
dan […] personen;
b. het evenement tussen […] en […] uur plaats
vindt;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht
voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
d. het evenement niet plaatsvindt op de rij
baan, (brom)fietspad of parkeerplaats of
anderszins een belemmering vormt voor het
verkeer en de hulpdiensten;
e. slechts kleine objecten worden geplaatst
met een oppervlakte van minder dan […] m2
per object;
f. er een organisator is; en
g. de organisator ten minste […] werkdagen
voorafgaand aan het evenement daarvan
melding heeft gedaan aan de burgemeester.
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3. De burgemeester kan binnen […] dagen na
ontvangst van de melding besluiten een klein
evenement te verbieden, indien er aanleiding is
te vermoeden dat daardoor de openbare orde,
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of
het milieu in gevaar komt.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in
situaties waarin voorzien wordt door artikel 10
juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

4. De burgemeester kan binnen […] dagen na
ontvangst van de melding besluiten een klein
evenement te verbieden, indien er aanleiding is
te vermoeden dat daardoor de openbare orde,
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of
het milieu in gevaar komt.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in
situaties waarin voorzien wordt 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.

Het opschrift van hoofdstuk 6 en artikel 6:1 (artikel II, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) worden
gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 6. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Strafbepaling

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie: [opsomming].
2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete
van de eerste categorie: [opsomming].
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is
artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde
lid, 2:11, tweede lid, [2:12, eerste lid,] en 4:11,
eerste lid.

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie: [opsomming].
2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete
van de eerste categorie: [opsomming].
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is
artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde
lid, 2:11, tweede lid, [2:12, eerste lid,] en 4:11,
eerste lid.
[4. In geval van overtreding van de krachtens
artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de
geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van
de Wet veiligheidsregio’s.]
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Wijziging Model Verordening leges
Titel 3, hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening van de tarieventabel (artikel III van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 [Vervallen]

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning met
€
3.5 betrekking tot het brandveilig gebruik
[…].
van een inrichting, als bedoeld in [artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening]

Wijziging Model Bouwverordening
Artikel 12.6 van de Bouwverordening (artikel IV van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 12.6. Slotbepaling
Alternatief 1 (inwerkingtreding ineens)
1. Deze verordening treedt in werking op de ...
dag na die waarop zij is afgekondigd.
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening
vervallen:
a. de bouwverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. .......... en alle daarin
aangebrachte wijzigingen;
b. de brandbeveiligingsverordening,
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. .......... en alle
daarin aangebrachte wijzigingen, voor zover
deze brandbeveiligingsverordening eisen aan
het brandveilig gebruik van bouwwerken stelt.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als
'bouwverordening'.

Artikel 12.6. Slotbepaling
Alternatief 1 (inwerkingtreding ineens)
1. Deze verordening treedt in werking op de ...
dag na die waarop zij is afgekondigd.
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening
vervalt de bouwverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. .......... en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

Alternatief 2 (gefaseerde inwerkingtreding)
1. Deze verordening treedt in werking op de ...
dag na die waarop zij is afgekondigd, met uitzondering van de artikelen
- 2.1.5, 2.2.5,2.4.1, 2.4.2, en 12.2 (kiezen bij

Alternatief 2 (gefaseerde inwerkingtreding)
1. Deze verordening treedt in werking op de ...
dag na die waarop zij is afgekondigd, met uitzondering van de artikelen
- 2.1.5, 2.2.5,2.4.1, 2.4.2, en 12.2 (kiezen bij

3. Deze verordening kan worden aangehaald als
'bouwverordening'.
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fasering van de bodembepalingen)
- (vervallen)
– (vervallen)
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening
vervallen:
a. de bouwverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. .......... en alle daarin
aangebrachte wijzigingen;
b. de brandbeveiligingsverordening,
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. .......... en alle
daarin aangebrachte wijzigingen, voor zover
deze brandbeveiligingsverordening eisen aan
het brandveilig gebruik van bouwwerken stelt.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als
'bouwverordening'.

fasering van de bodembepalingen)
- (vervallen)
– (vervallen)
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening
vervalt de bouwverordening, vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. .......... en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als
'bouwverordening'.
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Toelichting
Algemeen
Deze wijzigingsverordening omvat aanpassingen in de Algemene plaatselijke verordening (hierna:
APV), de Legesverordening en de Bouwverordening als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit).
Artikelsgewijs
Artikel II, onderdeel A
Op grond van artikel 2.1 van het Besluit is het onder bepaalde omstandigheden verboden om zonder
of in afwijking van een gebruiksmelding bij het bevoegd gezag een plaats of gedeelte daarvan in gebruik te nemen of te gebruiken, tenzij daarvoor een evenementenvergunning vereist is in het kader
waarvan de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit, overlegd moeten worden. Gemeenten
kunnen er dus voor kiezen om in hun APV te bepalen dat bedoelde gegevens bij de aanvraag van een
evenementenvergunning overlegd moeten worden. Op grond van artikel 2.1, derde lid, van het Besluit hoeft dan geen afzonderlijke gebruiksmelding meer gedaan te worden. Hiertoe is een nieuw, facultatief tweede lid aan artikel 2:25 van de APV toegevoegd.
Artikel II, onderdeel B
De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen ter handhaving van de voorschriften, gesteld
bij of krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, blijft ook na de inwerkingtreding van het Besluit in stand. Nu het Besluit echter voorziet in regeling van de onderwerpen die voorheen in de
Brandbeveiligingsverordening geregeld waren, kan de bestuurlijke boete niet meer opgelegd worden
wegens overtreding van de bepalingen uit de verordening maar wegens overtreding van de bepalingen uit het Besluit. Nu de Brandbeveiligingsverordening wordt ingetrokken, wordt de bevoegdheid
een bestuurlijke boete op te leggen in artikel 6:1 van de APV ondergebracht.
Artikel III
Door het vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht vervalt de mogelijkheid om leges te heffen. Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening van titel 3 van de tarieventabel behorende
bij de Legesverordening vervalt per 1 januari 2018.
Artikel IV
Nu de gehele Brandbeveiligingsverordening wordt ingetrokken, kan ook het bepaalde in artikel 12.6,
tweede lid, onderdeel b, van de Bouwverordening vervallen. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat
dit niet tot gevolg heeft dat de op grond van dat artikel vervallen bepalingen uit de Brandbeveiligingsverordening daarmee weer herleven.
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