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Leeswijzer bepalingen
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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. bebouwde kom: het gebied binnen de
grenzen die zijn vastgesteld op grond
van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994;
b. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht of ten
aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning;
c. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in
artikel 1 van de Bouwverordening
gemeente Overbetuwe;
d. college: het college van burgemeester
en wethouders;
e. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onder c., van de
Woningwet;
f. handelsreclame: iedere openbare
aanprijzing van goederen of diensten,
waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen;
g. openbare plaats: hetgeen in artikel 1
van de Wet openbare manifestaties
daaronder wordt verstaan;
h. openbaar water: alle wateren die voor
het publiek bevaarbaar of anderszins
toegankelijk zijn;
i. rechthebbende: degene die over enige
zaak enige zeggenschap heeft
krachtens een zakelijk of persoonlijk
recht;
j. vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder
mede verstaan drijvende werktuigen,
alsmede woonschepen, glijboten en
ponten.
k. weg: weg, als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder b., van de
Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan
onder:
a. bebouwde kom: het gebied binnen de
grenzen die zijn vastgesteld op grond
van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994;
b. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
c. bouwwerk: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de
Bouwverordening gemeente
Overbetuwe;
d. bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder
e van de Wegenverkeerswet 1994;
e. college: het college van burgemeester
en wethouders;
f. gebouw: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, van de
Woningwet;
g. handelsreclame: iedere openbare
aanprijzing van goederen of diensten,
waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen;
h. motorvoertuig: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1 van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
i. openbare plaats: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1 van de Wet
openbare manifestaties;
j. openbaar water: wateren die voor het
publiek bevaarbaar of op andere wijze
toegankelijk zijn;
k. parkeren: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;

l.

rechthebbende: degene die over een
zaak zeggenschap heeft krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht;
m. vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder
mede verstaan drijvende werktuigen,
alsmede woonschepen, glijboten en
ponten.
n. 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;
o. weg: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder
b., van de Wegenverkeerswet 1994.
Toelichting:
Een aantal definities in andere hoofdstukken is
overgeheveld naar dit artikel. Verder zijn enkele
tekstuele aanpassingen gedaan.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

Artikel 1:3 Indiening aanvraag
(vervallen)

1. Indien een aanvraag voor een
vergunning of ontheffing wordt
ingediend minder dan vier weken vóór
het tijdstip waarop de aanvrager de
vergunning of ontheffing nodig heeft,
kan het bestuursorgaan besluiten de
aanvraag niet te behandelen.
2. Voor bepaalde, door het
bestuursorgaan aan te wijzen,
vergunningen of ontheffingen kan de in
het eerste lid genoemde termijn worden
verlengd tot ten hoogste acht weken.

Toelichting:
De wetgever heeft in de Awb (Algemene wet
bestuursrecht) 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
bij gemeentelijke verordening een aanvullende grond
wordt geïntroduceerd waarmee een aanvraag buiten
behandeling kan worden gelaten. Daarom komt artikel
1:3 van de APV te vervallen. Een aanvraag die
dusdanig laat wordt ingediend dat een volledige,
goede en tijdige beoordeling niet mogelijk is zal
moeten worden afgewezen in plaats van buiten
behandeling worden gelaten. Zie in dit verband de
toelichting bij de wijziging van artikel 1:8.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1:8 Weigeringsgronden
De vergunning of ontheffing kan door het
bevoegd gezag of het bevoegde
bestuursorgaan worden geweigerd in het
belang van:

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

a.
b.
c.
d.

de openbare orde;
de openbare veiligheid;
de volksgezondheid;
de bescherming van het milieu.

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 niet dan wel niet
volledig is ingediend binnen een
redelijke termijn voorafgaand aan
de activiteit waarvoor vergunning
wordt aangevraagd en een
behoorlijke behandeling en
redelijke beoordeling van de
aanvraag niet mogelijk is.
3. Onder redelijke termijn als
bedoeld in het tweede lid wordt
verstaan vier weken, tenzij in een
afzonderlijke bepaling een
afwijkende termijn is opgenomen.
Toelichting:
Zoals in de toelichting bij artikel 1:3 uiteen is gezet
kan de gemeente 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 vier weken vóór het
tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of
ontheffing nodig had. Het is echter 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.

Bestaande tekst
Artikel 2:19b Opsporen metalen
1. Het is verboden op of aan de weg een
metaaldetector of enig ander voorwerp,
bestemd voor het opsporen van wapens
en munitie en dergelijke te gebruiken.
2. Het college kan ontheffing verlenen van
het in het eerste lid gestelde verbod.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op degene aan wie
ingevolge artikel 40 van de
Monumentenwet 1988 een
opgravingsvergunning is verstrekt.

Nieuwe tekst
Artikel 2:19b Opsporen metalen
1. Het is verboden op of aan de weg een
metaaldetector of enig ander voorwerp,
bestemd voor het opsporen van wapens
en munitie en dergelijke te gebruiken.
2. Het college kan ontheffing verlenen van
het verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing op
degene aan wie een certificaat als
bedoeld in artikel 5.1 van de
Erfgoedwet is verstrekt.
4. Het verbod is niet van toepassing op een

4. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op een bedrijf dat in het
bezit is van een procescertificaat
Opsporen van Conventionele
Explosieven als bedoeld in artikel 4.10,
tweede lid, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3.
van de Algemene wet bestuursrecht (
positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

bedrijf dat in het bezit is van een
systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven (WSCSOCE).
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3.
van de Algemene wet bestuursrecht (
positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.
Toelichting:
Tekst is aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:24 Begripsomschrijvingen
1. Deze afdeling verstaat onder
evenement: elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak,
met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160,
eerste lid, onder h, van de
Gemeentewet en artikel 5:22 van
deze verordening;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op
de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de
Drank- en Horecawet gelegenheid
geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en
vergaderingen als bedoeld in de
Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9
en 2:39 van deze verordening.
2. Onder evenement wordt mede
verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging
als bedoeld in artikel 2:3 van deze
verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of
wedstrijd op of aan de weg;
e. een straatfeest of buurtbarbecue op
één dag (klein evenement).

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 h, 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- en Horecawet
gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en
vergaderingen als bedoeld in de
Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in de
artikelen 2 en 2:39.
2. Onder evenement wordt mede
verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
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 kermis;
f. een vechtsportevenement.
Toelichting:
In het eerste lid zijn onder a. naast
bioscoopvoorstellingen ook theatervoorstellingen
uitgezonderd van het begrip evenement.
In het tweede lid is onder e. straatfeest of
buurtbarbecue geschrapt. Zie de vrijstellingsregeling
in het gewijzigde eerste lid van artikel 2:25, eerste lid.
In het tweede lid is onder e. en f. toegevoegd dat

onder een evenement ook wordt verstaan een kermis
en een vechtsportevenement.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:25 Vergunning evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van
de burgemeester een evenement te
organiseren.
2. De burgemeester kan vrijstelling
verlenen voor door hem aan te wijzen
categorieën evenementen.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voor een feest, muziekvoorstelling of
wedstrijd op of aan de weg, voor zover
in het geregeld onderwerp wordt
voorzien door artikel 10 juncto 148 van
de Wegenverkeerswet 1994.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25 Vergunning evenement
1. Het is verboden zonder vergunning
van de burgemeester een
evenement te organiseren.
2. De burgemeester kan vrijstelling
verlenen van het verbod voor
bepaalde evenementen en daarbij
nadere regels stellen.
3. Het verbod is niet van toepassing
op een wedstrijd op of aan de weg,
in situaties waarin wordt voorzien
door artikel 10 juncto 148 van de
Wegenverkeerswet 1994.
4. Het tweede lid is niet van
toepassing op een
vechtsportevenement als bedoeld
in artikel 2:24, tweede lid, aanhef
en onder f.
5. Onverminderd het bepaalde in
artikel 1:8 kan de burgemeester
een vergunning voor een
vechtsportevenement als bedoeld
in artikel 2:24, tweede lid, aanhef
en onder f., weigeren als de
organisator of de aanvrager van
de vergunning van slecht
levensgedrag is.
6. In aanvulling op het bepaalde in
artikel 1:8 kan de burgemeester
een evenementenvergunning
weigeren als:
a. onevenredig beslag wordt
gelegd op de hulpdiensten;
b. de organisator
onvoldoende waarborgen
biedt voor een goed
verloop van het
evenement;
c. de aanvraag minder dan
twaalf weken voor de
datum van het evenement
wordt ingediend en een
redelijke beoordeling niet
meer mogelijk is (dit kan
van toepassing zijn bij
risicovolle evenementen
zoals de Elster
paardenmarkt, Nijmeegse

7.

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

Toelichting:
In het tweede lid is bepaald dat de burgemeester
vrijstelling kan verlenen van de vergunningplicht voor
bepaalde evenementen en daarbij nadere regels kan
stellen. Hierbij kan worden gedacht aan kleine
evenementen zoals een straatfeest of buurtbarbecue.
In het nieuwe vierde lid is geregeld dat voor een
vechtsportevenement altijd een vergunning nodig is.
Als de organisator of aanvrager vergunning van slecht
levensgedrag is kan -naast de algemene
weigeringsgronden uit artikel 1:8- de vergunning
geweigerd worden (nieuw vijfde lid).
Verder kan de vergunning geweigerd worden als
bijvoorbeeld bij een risicovol evenement de aanvraag
minder dan twaalf weken voor de datum van het
evenement wordt ingediend (nieuw zesde lid).

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen
Deze afdeling verstaat onder:
a. openbare inrichting: de voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt
of dranken worden geschonken of
rookwaren of spijzen voor directe
consumptie ter plaatse worden bereid of
verstrekt. Onder een openbare
inrichting wordt in ieder geval verstaan:
een hotel, restaurant, pension, café,
cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis of clubhuis. Onder openbare
inrichting wordt tevens verstaan: een bij
deze inrichting behorend terras.
b. 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.
c. Leidinggevende:
1. de natuurlijke persoon of de
bestuurders van een rechtspersoon
of hun gevolmachtigden, voor wiens
rekening en risico de openbare
inrichting wordt uitgeoefend;

Artikel 2:27 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. exploitant: de natuurlijke persoon of
de bestuurders van een
rechtspersoon voor wiens rekening
en risico een bedrijf wordt
uitgeoefend;
b. leidinggevende: de natuurlijke
persoon, die algemene of
onmiddellijke leiding geeft aan een
openbare inrichting, alsmede de
natuurlijke persoon of de
bestuurders van een rechtspersoon
of hun gevolmachtigden, voor wiens
rekening en risico de openbare
inrichting wordt uitgeoefend;
c. openbare inrichting: de voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt
of dranken worden geschonken of
rookwaren of spijzen voor directe
consumptie ter plaatse worden bereid of
verstrekt. Onder een openbare
inrichting wordt in ieder geval verstaan:
een hotel, restaurant, pension, café,
cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis of clubhuis. Onder openbare
inrichting wordt tevens verstaan: een bij
deze inrichting behorend terras.

2. de natuurlijke persoon, die
algemene leiding geeft aan een
onderneming, waarin de openbare
inrichting wordt uitgeoefend.

d. 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.
Toelichting:
De definities zijn in alfabetische volgorde gezet.
Toegevoegd is de definitie van exploitant (onder
a.).
Het verschil tussen een exploitant en een
leidinggevende komt tot uiting nu bij een
leidinggevende wordt gesproken over de
persoon onder wiens rekening en risico de
openbare inrichting wordt uitgeoefend (deze
persoon is feitelijk ter plaatse aanwezig) en dat
een exploitant de persoon is voor wiens
rekening en risico het bedrijf wordt uitgeoefend.
Deze persoon hoeft dus niet feitelijk ter plaatse
aanwezig te zijn. Een exploitant kan immers ook
een persoon zijn die bijvoorbeeld enkel op
afstand heeft gefinancierd en die zich niet
feitelijk ter plaatse met de bedrijfsvoering bezig
houdt. Deze scheiding tussen beide personen
wordt ook gemaakt in de Drank- en Horecawet.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:28 Exploitatie openbare
inrichting
1. Het is verboden een openbare inrichting
te exploiteren zonder vergunning van
de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de
vergunning indien de exploitatie van de
openbare inrichting in strijd is met een
geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de burgemeester de vergunning
geheel of gedeeltelijk weigeren, indien
naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de
openbare inrichting of de openbare orde
op ontoelaatbare wijze nadelig wordt
beïnvloed.
4. Geen vergunning is vereist voor een
openbare inrichting die zich bevindt in:

Artikel 2:28 Exploitatie openbare
inrichting
1. Het is verboden een openbare inrichting
te exploiteren zonder vergunning van
de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de
vergunning als de exploitatie van de
openbare inrichting in strijd is met een
geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de burgemeester de vergunning
geheel of gedeeltelijk weigeren, als
naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de
openbare inrichting of de openbare orde
op ontoelaatbare wijze nadelig wordt
beïnvloed.
4. Geen vergunning is vereist voor een
openbare inrichting die zich bevindt in:

5.

6.

7.

8.

9.

a. een winkel als bedoeld in artikel 1
van de Winkeltijdenwet voor zover
de activiteiten van de openbare
inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum, of
d. een bedrijfskantine of -restaurant.
In afwijking van het bepaalde in artikel
2:10a beslist de burgemeester in geval
van een vergunningaanvraag die ook
betrekking heeft op een of meer bij de
openbare inrichting behorende
terrassen, voor zover deze zich op de
weg bevinden, over de ingebruikneming
van die weg ten behoeve van het terras.
Onverminderd het gestelde in het derde
en vierde lid, kan de burgemeester de
in het vijfde lid bedoelde
ingebruikneming van die weg ten
behoeve van een of meer bij de
openbare inrichting horende terrassen
weigeren, indien:
a. het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg dan wel
gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor
het doelmatig en veilig gebruik
daarvan;
b. dat gebruik een belemmering kan
worden voor het doelmatig beheer
en onderhoud van de weg;
c. daardoor de openbare orde, de
openbare veiligheid, de
volksgezondheid of de woon- en
leefomgeving in gevaar komt.
a. Een vergunninghouder meldt aan de
burgemeester zijn wens een persoon
als leidinggevende bij te laten schrijven.
b. De melding geldt als aanvraag tot
wijziging van de exploitatievergunning.
c. De burgemeester bevestigt onverwijld
schriftelijk de ontvangst van de
aanvraag.
De burgemeester verstrekt op verzoek
een gewijzigde exploitatievergunning
indien de openbare inrichting ook
beschikt over een geldige drank- en
horecavergunning waarop ingevolge
artikel 30a Drank- en Horecawet één of
meer leidinggevende(n) is/zijn
bijgeschreven. Het zevende lid van dit
artikel vindt alsdan geen toepassing.
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve

5.

6.

7.

8.

9.

a. een winkel als bedoeld in artikel 1
van de Winkeltijdenwet voor zover
de activiteiten van de openbare
inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum;
d. een bedrijfskantine of –restaurant of
e. een bed & breakfast.
In afwijking van het bepaalde in artikel
2:10a beslist de burgemeester in geval
van een vergunningaanvraag die ook
betrekking heeft op een of meer bij de
openbare inrichting behorende
terrassen, voor zover deze zich op de
weg bevinden, over de ingebruikneming
van die weg ten behoeve van het terras.
Onverminderd het gestelde in het derde
en vierde lid, kan de burgemeester de
in het vijfde lid bedoelde
ingebruikneming van die weg ten
behoeve van een of meer bij de
openbare inrichting horende terrassen
weigeren, indien:
a. het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg dan wel
gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor
het doelmatig en veilig gebruik
daarvan;
b. dat gebruik een belemmering kan
worden voor het doelmatig beheer
en onderhoud van de weg;
c. daardoor de openbare orde, de
openbare veiligheid, de
volksgezondheid of de woon- en
leefomgeving in gevaar komt.
a. Een vergunninghouder meldt aan de
burgemeester zijn wens een persoon
als leidinggevende bij te laten schrijven.
b. De melding geldt als aanvraag tot
wijziging van de exploitatievergunning.
c. De burgemeester bevestigt onverwijld
schriftelijk de ontvangst van de
aanvraag.
De burgemeester verstrekt op verzoek
een gewijzigde exploitatievergunning
indien de openbare inrichting ook
beschikt over een geldige drank- en
horecavergunning waarop ingevolge
artikel 30a Drank- en Horecawet één of
meer leidinggevende(n) is/zijn
bijgeschreven. Het zevende lid van dit
artikel vindt alsdan geen toepassing.
De burgemeester kan bij een

beschikking bij niet tijdig beslissen) is
niet van toepassing op de vergunning
bedoeld in het eerste, vijfde en achtste
lid.

aanvraag voor een vergunning als
bedoeld in het vijfde lid, voor
jaarlijks terugkerende identieke
bijzondere gelegenheden van zeer
tijdelijke aard, besluiten een
vergunning voor onbepaalde tijd te
verlenen, mits het terras altijd op
dezelfde locatie wordt geplaatst en
de afmetingen van het terras niet
wijzigen.
10. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) is
niet van toepassing op de vergunning
bedoeld in het eerste, vijfde, achtste en
negende lid.
Toelichting:

Aan het vierde lid is toegevoegd dat ook voor
een bed & breakfast geen exploitatievergunning
is vereist. Op dit moment valt een bed &
breakfast min of meer tussen wal en schip. Naar
de letter van de wet moet een bed & breakfast
als een openbare inrichting worden gezien,
maar in deze gemeente is er geen enkele
vergund. De reden hiervoor is dat het een zeer
kleinschalige vorm van een openbare inrichting
betreft die geen enkele overlast oplevert voor de
directe omgeving. Alleen is nu in de APV
nergens vastgelegd dat voor dit soort
exploitaties geen vergunning nodig is. Door
toevoeging van bed & breakfast onder e. wordt
dit nu juridisch geregeld.
Het nieuwe negende lid biedt de wettelijke
grondslag om vergunning voor onbepaalde tijd
te verlenen voor jaarlijks terugkerende identieke
bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke
aard. Nu moet ieder jaar voor eenzelfde
evenement waarbij een tijdelijk terras geplaatst
wordt een nieuwe vergunning worden
aangevraagd en verleend. In het kader van
deregulering kan met dit nieuwe artikel 2:28
negende lid voorkomen worden dat ieder jaar
opnieuw een vergunning aangevraagd moet
worden voor het terras. Voorwaarden zijn dat
het om hetzelfde evenement moet gaan en het
terras ieder jaar op dezelfde locatie moet zijn,
dezelfde afmeting moet hebben en de
leidinggevende ongewijzigd is. De situatie moet
dus ongewijzigd blijven, identiek zijn. Alleen de
datum van het evenement waarbij het terras

geplaatst wordt kan en zal meestal anders zijn.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting:
a. de orde te verstoren;
b. zich te bevinden na sluitingstijd,
tenzij het personeel betreft, of
gedurende de tijd dat de inrichting
gesloten dient te zijn op grond van
een besluit krachtens artikel 2:30,
eerste lid.
Toelichting:
Voor alle duidelijkheid is geregeld dat personeel zich
na sluitingstijd wel in de inrichting mag bevinden.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst
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.
Toelichting:

De artikelen 2:38 tot en met 2:40 zijn
geherformuleerd, waarbij de definities zijn
opgenomen in een nieuw artikel 2:38a.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:39 Exploitatievergunning
speelgelegenheid
1. Dit artikel verstaat onder
speelgelegenheid: 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

Artikel 2:39 Exploitatievergunning
speelgelegenheid
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

of verloren.
2. Het is verboden zonder vergunning van
de burgemeester een speelgelegenheid
te exploiteren of te doen exploiteren.
Het verbod is niet van toepassing op:
a. speelautomatenhallen waarvoor op
grond van artikel 30c, eerste lid,
onder c., van de Wet op de
kansspelen vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de
minister van Veiligheid en Justitie of
de Kamer van Koophandel bevoegd
is vergunning te verlenen;
c. speelgelegenheden waar de
mogelijkheid wordt geboden om het
kleine kansspel als bedoeld in
artikel 7c van de Wet op de
kansspelen te beoefenen, of te
spelen op speelautomaten als
bedoeld in artikel 30 van de Wet op
de kansspelen, of de handeling als
bedoeld in artikel 1, onder a., van
de Wet op de kansspelen te
verrichten.
3. De burgemeester weigert de
vergunning:
a. als 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;
b. als de exploitatie van een
speelgelegenheid in strijd is met
een geldend bestemmingsplan.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

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;
b. de exploitatie van een
speelgelegenheid in strijd is met
een geldend bestemmingsplan.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:40 Kansspelautomaten
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de kansspelen;
b. kansspelautomaat: automaat als
bedoeld in artikel 30, onder c., van
de wet;
c. hoogdrempelige inrichting: inrichting
als bedoeld in artikel 30, onder d.,
van de wet;

Artikel 2:40 Kansspelautomaten
1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn
maximaal twee kansspelautomaten
toegestaan.
2. In laagdrempelige inrichtingen zijn
maximaal twee
behendigheidsautomaten toegestaan
en zijn kansspelautomaten niet
toegestaan.

Toelichting:
Zie toelichting op artikel 2:38a.

d. laagdrempelige inrichting: inrichting
als bedoeld in artikel 30, onder e.,
van de wet.
2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn
maximaal twee kansspelautomaten
toegestaan.
3. In laagdrempelige inrichtingen zijn
uitsluitend behendigheidsautomaten
toegestaan en zijn kansspelautomaten
niet toegestaan.

Toelichting:
Zie toelichting op artikel 2:38a.
In het tweede lid is ter correctie toegevoegd dat
in laagdrempelige inrichtingen maximaal twee
behendigheidsautomaten zijn toegestaan. Deze
toevoeging was weggevallen in de vorige versie
van de APV.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in
gebouwen
1. Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een
portiek of poort op te houden;
b. zonder redelijk doel in, op of tegen
een raamkozijn of een drempel van
een gebouw te zitten of te liggen.
2. Het is aan anderen dan bewoners of
gebruikers van flatgebouwen,
appartementsgebouwen en soortgelijke
meergezinshuizen en van gebouwen
die voor publiek toegankelijk zijn,
verboden zich zonder redelijk doel te
bevinden in een voor
gemeenschappelijk gebruik bestemde
ruimte van een zodanig gebouw.
3. Een ieder is verplicht om een daartoe
strekkend bevel van een ambtenaar van
politie, bijzondere
opsporingsambtenaren en daarvoor
aangewezen toezichthouders op te
volgen.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in
gebouwen
1. Het is verboden zonder redelijk doel:
a. zich in een portiek of poort op te
houden;
b. in, op of tegen een raamkozijn of
een drempel van een gebouw te
zitten of te liggen.
2. Het is aan anderen dan bewoners of
gebruikers van een flatgebouw,
appartementsgebouwen en soortgelijke
meergezinshuizen en van gebouwen
die voor publiek toegankelijk zijn,
verboden zich zonder redelijk doel te
bevinden in een voor
gemeenschappelijk gebruik bestemde
ruimte van dat gebouw.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor
publiek toegankelijke ruimten
1. Het is verboden zich zonder redelijk
doel op een voor anderen hinderlijke
wijze op te houden in of op een voor het
publiek toegankelijk portaal, telefooncel,
wachtlokaal voor een openbaar
vervoermiddel, parkeergarage,
rijwielstalling of een andere soortgelijke,
voor het publiek toegankelijke ruimte
dan wel deze te verontreinigen of te
bezigen voor een ander doel dan

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor
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 bezigen voor een ander
doel dan waarvoor de desbetreffende
ruimte is bestemd. Onder deze ruimten
worden in elk geval verstaan portalen,
telefooncellen, wachtlokalen voor het
openbaar vervoer, parkeergarages en

Toelichting:
Derde lid is overbodig omdat dit bevel op grond van
bevoegdheid van genoemde personen altijd moet
worden opgevolgd.

2.

waarvoor de desbetreffende ruimte is
bestemd.
Een ieder is verplicht op een daartoe
strekkend bevel van een ambtenaar van
politie, bijzondere
opsporingsambtenaren en daarvoor
aangewezen toezichthouders zijn weg
te vervolgen of zich in de door hem
aangewezen richting te verwijderen.

rijwielstallingen.
Toelichting:
Het eerste lid is tekstueel aangepast.
Het tweede lid is om dezelfde reden geschrapt als het
derde lid van artikel 2:49, derde lid.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. Het is de eigenaar of houder van een
hond verboden deze hond zich van
uitwerpselen te laten ontdoen:
a. op een openbare plaats;
b. op een voor het publiek
toegankelijke en kennelijk als
zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide;
c. op een andere door het college
aangewezen plaats.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
de eigenaar of houder van een hond die
zich vanwege zijn handicap door een
geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden.
3. Het college kan plaatsen aanwijzen
waar het verbod genoemd in het eerste
lid, onder a. niet geldt.
4. De eigenaar of houder van een hond is
verplicht een deugdelijk middel dat is
bestemd voor het verwijderen van
uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit
middel op eerste vordering aan de met
het toezicht belaste ambtenaar te
tonen.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. Degene die zich met een hond op
een openbare plaats begeeft, is
verplicht 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 hond die
zich vanwege zijn handicap door een
geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing
op door het college aangewezen
plaatsen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1. Als het college een hond in verband
met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk
acht, kan het 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.

Artikel 2:59 Gevaarlijke 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.

Toelichting:
Het eerste lid is aangepast aan de bedoeling van dit
artikel.
Het derde lid is tekstueel aangepast.
Het vierde lid is geschrapt omdat dit in de praktijk
moeilijk handhaafbaar is.

2. Een aanlijngebod houdt in dat de
eigenaar of houder verplicht is de hond
aangelijnd te houden met een lijn met
een lengte, gemeten van hand tot
halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Onverminderd het bepaalde van artikel
2:57, eerste lid, aanhef en onder d.,
geldt voor het bepaalde in het eerste lid
bovendien dat de hond voorzien moet
zijn van een door de bevoegde minister
op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van
een microchip die met een chipreader
afleesbaar is.
4. Een muilkorfgebod houdt in dat de
eigenaar of houder verplicht is de hond
voorzien te houden van een muilkorf
die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof,
van stevig leer of van beide stoffen;
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.

2. Een aanlijngebod houdt in dat de
eigenaar of houder verplicht is de hond
aangelijnd te houden met een lijn met
een lengte, gemeten van hand tot
halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Onverminderd het bepaalde van artikel
2:57, eerste lid, aanhef en 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.
4. Een muilkorfgebod houdt in dat de
eigenaar of houder verplicht is de hond
voorzien te houden van een muilkorf
die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof,
van stevig leer of van beide stoffen;
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.
Toelichting: bevoegdheid burgemeester bij
bijtincidenten
De bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en
muilkorfgeboden was hier eerst aan het college
toebedeeld. In dit geval ligt de burgemeester als
beslisser meer voor de hand. Het besluit heeft een
sterk openbare orde-karakter en wordt vaak genomen
na een incident, waarbij snel handelen nodig is. Om
die reden is in dit artikel nu de burgemeester
aangewezen om deze ge- en verboden op te leggen.
Dit ook gezien de bevoegdheden van de
burgemeester op grond van artikel 172 van de
Gemeentewet tot maatregelen ter handhaving van de
openbare orde.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst
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 een
aanlijngebod of een aanlijn- en

muilkorfgebod heeft opgelegd als
bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of
heeft meegedeeld dat hij de hond
gevaarlijk acht, dan wel als de hond
is opgeleid voor bewakings-,
opsporings- en verdedigingswerk.
2. Het in het eerste lid genoemde
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 en deugdelijke
afrastering dat de hond niet
zelfstandig buiten het terrein kan
komen.
Toelichting:
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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:62 Loslopend vee
(vervallen)

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op herkauwende of
eenhoevige dieren of varkens die zich
bevinden in een weiland of op een
terrein dat niet van de weg is
afgescheiden door een deugdelijke
veekering, is verplicht ervoor te zorgen
dat zodanige maatregelen getroffen
worden dat dit vee die weg niet kan
bereiken.

Toelichting:

Dit artikel is weer opgenomen op verzoek van
de politie om handhavend te kunnen optreden.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in
artikel 151d Gemeentewet
artikel 151d Gemeentewet
1.
Degene die een woning of een bij die
1. Degene die een woning of een bij die
woning behorend erf gebruikt, of tegen
woning behorend erf gebruikt, of tegen
betaling in gebruik geeft aan een
betaling in gebruik geeft aan een
persoon die niet als ingezetene met een
persoon die niet als ingezetene met een
adres in de gemeente in de
adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is
basisregistratie personen is
ingeschreven, draagt er zorg voor dat
ingeschreven, draagt er zorg voor dat
door gedragingen in of vanuit die woning
door gedragingen in of vanuit die
of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid
woning of dat erf of in de onmiddellijke
van die woning of dat erf geen ernstige
nabijheid van die woning of dat erf geen
en herhaaldelijke hinder voor
ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
omwonenden wordt veroorzaakt.
2.
De burgemeester kan een last onder
2. Als de burgemeester een last onder
bestuursdwang opleggen wegens
dwangsom of onder bestuursdwang
overtreding van het eerste lid, in ieder
oplegt naar aanleiding van een
geval bij ernstige en herhaaldelijke:
schending van deze zorgplicht kan hij
a. geluid- of geurhinder;
daarbij aanwijzingen geven over wat de
b. hinder van dieren;
overtreder dient te doen of na te laten
c. hinder van bezoekers of personen die
om verdere schending te voorkomen.
tijdelijk in een woning of op een erf
3. De last kan in ieder geval worden
aanwezig zijn;
opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
d. overlast door vervuiling of
a. geluid- of geurhinder;
verwaarlozing van een woning of een
b. hinder van dieren;
erf; of
c. hinder van bezoekers of personen
e.
intimidatie van derden vanuit een
die tijdelijk in een woning of op een
woning of een erf.
erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of
Toelichting:
verwaarlozing van een woning of
In het tweede lid was opgenomen dat als de
een erf;
burgemeester een last onder dwangsom of
e. intimidatie van derden vanuit een
bestuursdwang oplegt, hij aanwijzingen kan geven
aan de overtreder. Deze aanwijzingen zijn echter
woning of een erf.

(onderdeel van) de last, zodat dit niet uitdrukkelijk
bepaald hoeft te worden.
Verder is niet meer expliciet bepaald dat de
burgemeester een last onder dwangsom kan
opleggen, omdat dit al volgt uit artikel 5:32 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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting te

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of

exploiteren of te wijzigen zonder
vergunning van het bevoegde
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;
c. het aantal werkzame prostituees;
d. de aard van de seksinrichting;
e. de plaatselijke en kadastrale ligging
van de inrichting door middel van
een situatietekening met een schaal
van tenminste 1:100;
f. de plattegrond van de inrichting door
middel van een tekening met een
schaal van tenminste 1:100;
g. een bewijs van inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van
Koophandel;
h. een bewijs waaruit blijkt dat de
exploitant gerechtigd is tot het
gebruik van de ruimte bestemd voor
de seksinrichting;
i. een verklaring van de GGD, waaruit
blijkt dat de inrichting voldoet aan
de door de GGD te stellen eisen in
het kader van de hygiëne en
volksgezondheid, c.q. welke
aanpassingen moeten worden
gepleegd om de inrichting aan de
eisen te laten voldoen.
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.

escortbedrijf te exploiteren of te
wijzigen zonder vergunning van het
bevoegde 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;
c. het aantal werkzame prostituees;
d. de aard van de seksinrichting of het
escortbedrijf;
e. de plaatselijke en kadastrale ligging
van de inrichting door middel van
een situatietekening met een schaal
van tenminste 1:100;
f. de plattegrond van de inrichting door
middel van een tekening met een
schaal van tenminste 1:100;
g. een bewijs van inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van
Koophandel;
h. een bewijs waaruit blijkt dat de
exploitant gerechtigd is tot het
gebruik van de ruimte bestemd voor
de seksinrichting;
i. een verklaring van de GGD, waaruit
blijkt dat de inrichting voldoet aan
de door de GGD te stellen eisen in
het kader van de hygiëne en
volksgezondheid, c.q. welke
aanpassingen moeten worden
gepleegd om de inrichting aan de
eisen te laten voldoen.
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.
Toelichting:
In artikel 3:4 is nu geregeld dat voor het exploiteren
of wijzigen van een escortbedrijf evenals voor een
seksinrichting een vergunning nodig is. In de artikelen
hierna werd al uitgegaan van een vergunning voor
een escortbedrijf. Zie bijvoorbeeld de
weigeringsgronden in artikel 3:13.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3:4a Escortbedrijven

Artikel 3:4a Escortbedrijven

Het is verboden een escortbedrijf te
exploiteren of te wijzigen, indien daarvan
geen melding is gedaan aan het bevoegd
gezag.

(vervallen)
Toelichting:
Zie de toelichting op artikel 3:4.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve
festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Besluit en artikel 4:5 van deze
verordening gelden niet voor door het
college 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 Besluit gelden niet voor door het
college 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 één of meer van de dorpskernen in
de gemeente.
4. Het college kan wanneer een
collectieve festiviteit redelijkerwijs niet
te voorzien was, een festiviteit terstond
als collectieve festiviteit als bedoeld in
het eerste lid aanwijzen.
5. Het equivalente geluidsniveau LAeq
veroorzaakt door de inrichting, bedraagt
niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de
gevel van gevoelige gebouwen volgens
de handleiding meten en rekenen
Industrielawaai 1991.
6. De geluidswaarde als bedoeld in het
zesde lid is inclusief onversterkte
muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag
vanwege muziekcorrectie. Tevens
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.
7. Op de dagen als bedoeld in het eerste
lid dient het ten gehore brengen van
extra muziek - hoger dan de
geluidsnorm als bedoeld in de artikelen
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en
artikel 4:5 van deze verordening uiterlijk één uur voor de reguliere
sluitingstijd te worden beëindigd.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve
festiviteiten
1. De geluidsnormen als 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 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 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 één of meer van de dorpskernen in
de gemeente.
4. 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.
5. Het equivalente geluidsniveau LAeq
veroorzaakt door de inrichting, bedraagt
niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de
gevel van gevoelige gebouwen volgens
de handleiding meten en rekenen
Industrielawaai 1999.
6. De geluidsnorm als bedoeld in het
zesde lid, is inclusief onversterkte
muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag
vanwege muziekcorrectie. Tevens
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.
7. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid,
wordt het ten gehore brengen van extra
muziek hoger dan de geluidsnorm als
bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,
2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en
artikel 4:5, uiterlijk één uur voor de
reguliere sluitingstijd beëindigd. Als een
ontheffing is verleend als bedoeld in

artikel 2:29, derde lid, wordt de
aangepaste sluitingstijd als reguliere
sluitingstijd aangemerkt.
Toelichting:
In dit artikel zijn enkele redactionele en
wetstechnische aanpassingen doorgevoerd.
Aan het zevende lid is een zin toegevoegd,
opdat een andere sluitingstijd, waarvoor
ontheffing is verleend, voor toepassing van dit
lid als reguliere sluitingstijd geldt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele
festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan
maximaal 12 incidentele festiviteiten per
kalenderjaar te houden waarbij de
geluidsnormen als bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Besluit en artikel 4:5 van deze
verordening niet van toepassing zijn,
mits de houder van de inrichting
tenminste twee weken voor de aanvang
van de festiviteit het college daarvan in
kennis heeft gesteld.
2. Het is een inrichting toegestaan om
tijdens maximaal 4 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar de
verlichting langer aan te houden ten
behoeve van sportactiviteiten waarbij
artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit
niet van toepassing is, mits de houder
van de inrichting tenminste tien
werkdagen voor de aanvang van de
festiviteit het college daarvan in kennis
heeft gesteld.
3. Het college stelt een formulier vast voor
het doen van een kennisgeving.
4. De kennisgeving wordt geacht te zijn
gedaan wanneer het formulier, volledig
en naar waarheid ingevuld, tijdig is
ingeleverd op de plaats op dat formulier
vermeld.
5. De kennisgeving wordt tevens 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.
6. Het equivalente geluidsniveau LAeq
veroorzaakt door de inrichting bedraagt
niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de

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 tenminste
twee weken voor de aanvang van de
festiviteit daarvan melding heeft
gedaan aan het college.
2. Het is een inrichting toegestaan om
tijdens maximaal 4 dagen of dagdelen
per kalenderjaar in verband met de
viering van incidentele festiviteiten per
kalenderjaar 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
tenminste tien werkdagen 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.
6. Het equivalente geluidsniveau LAeq
veroorzaakt door de inrichting bedraagt

7.

8.

9.

10.

gevel van geluidgevoelige gebouwen
volgens de handleiding meten en
rekenen Industrielawaai 1991.
De geluidswaarde als bedoeld in het
zesde lid is exclusief 10 dB(A) toeslag
vanwege muziekcorrectie. Tevens
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.
De geluidswaarde als bedoeld in het
zevende lid geldt voor het bebouwde
gedeelte van de inrichting en niet voor
de buitenruimte.
Bij het ten gehore brengen van
muziekgeluid blijven ramen en deuren
gesloten, behoudens voor het
onmiddellijk doorlaten van personen of
goederen.
Op de dagen als bedoeld in het eerste
lid dient het ten gehore brengen van
extra muziek - hoger dan de
geluidsnorm als bedoeld in de artikelen
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en
artikel 4:5 van deze verordening uiterlijk één uur voor de reguliere
sluitingstijd te worden beëindigd.

7.

8.

9.

10.

niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de
gevel van gevoelige gebouwen volgens
de handleiding meten en rekenen
Industrielawaai 1999.
De geluidsnorm, bedoeld in het zesde
lid, is inclusief onversterkte muziek en
exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege
muziekcorrectie. Tevens wordt de
bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.
De geluidsnorm, bedoeld in het zesde
lid, geldt voor het bebouwde gedeelte
van de inrichting en niet voor de
buitenruimte.
Bij het ten gehore brengen van
muziekgeluid blijven ramen en deuren
gesloten, behoudens voor het
onmiddellijk doorlaten van personen of
goederen.
Op de dagen, bedoeld in het eerste lid,
wordt het ten gehore brengen van extra
muziek hoger dan de geluidsnorm als
bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,
2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en
artikel 4:5, uiterlijk één uur voor de
reguliere sluitingstijd beëindigd. Als een
ontheffing is verleend, bedoeld in
artikel 2:29, derde lid, wordt de
aangepaste sluitingstijd als reguliere
sluitingstijd aangemerkt.

Toelichting:
In dit artikel zijn enkele redactionele en
wetstechnische aanpassingen doorgevoerd.
Aan het tiende lid is een zin toegevoegd, opdat
een andere sluitingstijd, waarvoor ontheffing is
verleend, voor toepassing van dit lid als
reguliere sluitingstijd geldt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:16a Vergunningplicht
handelsreclame

Artikel 4:16 Vergunningplicht
handelsreclame

1. Het is verboden zonder vergunning van
het college op of aan een onroerende
zaak handelsreclame te maken of te
voeren die vanaf de weg zichtbaar is.
2. Het verbod geldt niet voor onverlichte:
a. opschriften, aankondigingen of
afbeeldingen in het inwendig
gedeelte van een onroerende zaak,
die niet kennelijk gericht zijn op
zichtbaarheid vanaf de weg;

1. Het is verboden zonder vergunning van
het college op of aan een onroerende
zaak handelsreclame te maken of te
voeren die vanaf de weg zichtbaar is.
2. Het verbod geldt niet voor onverlichte:
a. opschriften, aankondigingen of
afbeeldingen in het inwendig
gedeelte van een onroerende zaak,
die niet kennelijk gericht zijn op
zichtbaarheid vanaf de weg;

b. opschriften of aankondigingen op of
aan onroerende zaken, daartoe
aangewezen door de overheid;
c. opschriften of aankondigingen
kleiner dan 0,50 m2 en de langste
zijde korter dan 1 meter die
betrekking hebben op een
openbare verkoping of een
aanbieding ter verkoop, verhuur of
verpachting van een onroerende
zaak, zulks voor zolang zij feitelijke
betekenis hebben en/of het beroep,
de dienst of het bedrijf dat in of op
de onroerende zaak wordt
uitgeoefend of waarvoor die zaak is
bestemd;
d. opschriften die betrekking hebben
op de naam of aard van in
uitvoering zijnde bouwwerken of op
de namen van degenen die bij het
ontwerp of de uitvoering van het
bouwwerk betrokken zijn, mits deze
opschriften zijn aangebracht op
borden bij of op de in uitvoering
zijnde bouwwerken zelf, zulks voor
zolang zij feitelijke betekenis
hebben;
e. opschriften of aankondigingen op of
aan onroerende zaken dienstbaar
aan het openbaar vervoer, indien
deze zijn aangebracht ten dienste
van dat vervoer.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voor opschriften of aankondigingen van
kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij
feitelijke betekenis hebben, mits:
a. van het aanbrengen ervan tevoren
schriftelijke kennisgeving is gedaan
aan het college;
b. het college niet binnen twee weken
na ontvangst van die kennisgeving
van enig bezwaar heeft doen
blijken;
c. deze opschriften en aankondigingen
niet langer dan negen weken op de
onroerende zaak aanwezig zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan een vergunning als bedoeld in
het eerste lid worden geweigerd:
a. als de handelsreclame, op zichzelf
of in verband met de omgeving niet
voldoet aan de redelijke eisen van
welstand;
b. in het belang van de voorkoming of
beperking van overlast voor

b. opschriften of aankondigingen op of
aan onroerende zaken, daartoe
aangewezen door de overheid;
c. opschriften of aankondigingen
kleiner dan 0,50 m2 en de langste
zijde korter dan 1 meter die
betrekking hebben op een
openbare verkoping of een
aanbieding ter verkoop, verhuur of
verpachting van een onroerende
zaak, zulks voor zolang zij feitelijke
betekenis hebben en/of het beroep,
de dienst of het bedrijf dat in of op
de onroerende zaak wordt
uitgeoefend of waarvoor die zaak is
bestemd;
d. opschriften die betrekking hebben
op de naam of aard van in
uitvoering zijnde bouwwerken of op
de namen van degenen die bij het
ontwerp of de uitvoering van het
bouwwerk betrokken zijn, mits deze
opschriften zijn aangebracht op
borden bij of op de in uitvoering
zijnde bouwwerken zelf, zulks voor
zolang zij feitelijke betekenis
hebben;
e. opschriften of aankondigingen op of
aan onroerende zaken dienstbaar
aan het openbaar vervoer, indien
deze zijn aangebracht ten dienste
van dat vervoer.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voor opschriften of aankondigingen van
kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij
feitelijke betekenis hebben, mits:
a. van het aanbrengen ervan tevoren
schriftelijke kennisgeving is gedaan
aan het college;
b. het college niet binnen twee weken
na ontvangst van die kennisgeving
van enig bezwaar heeft doen
blijken;
c. deze opschriften en aankondigingen
niet langer dan negen weken op de
onroerende zaak aanwezig zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
kan een vergunning als bedoeld in het
eerste lid worden geweigerd:
a. als de handelsreclame, op zichzelf
of in verband met de omgeving niet
voldoet aan de redelijke eisen van
welstand;
b. in het belang van de voorkoming of
beperking van overlast voor

gebruikers van een in de nabijheid
gelegen onroerende zaak.
5. Het verbod van het tweede lid,
a. onder a. geldt niet voor
bouwwerken.
b. onder b. geldt niet voor zover in het
daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer.
6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

gebruikers van een in de nabijheid
gelegen onroerende zaak.
5. De weigeringsgrond van het vierde lid,
a. onder a. geldt niet voor
bouwwerken, met uitzondering
van vergunningsvrije
bouwwerken;
b. onder b. geldt niet voor zover in het
daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien bij of krachtens de Wet
milieubeheer.
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.
Toelichting:

In het vijfde lid is een verkeerde verwijzing
gecorrigeerd. Onder a. is toegevoegd dat
In het zesde lid is de zgn. lex silencio positivo
wel van toepassing verklaard, omdat het vanuit
oogpunt van uiterlijk aanzien van de gemeente
ongewenst is dat de vergunning van rechtswege
verleend is bij niet tijdig beslissen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met
stankverspreidende stoffen
(gereserveerd)

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de
rijbaan
1. Het is verboden een voertuig te
parkeren 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.
Toelichting:
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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:13 Inzameling van geld of
goederen
1. Het is verboden zonder vergunning van

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.
2. Onder een inzameling van geld of
goederen wordt mede verstaan: het bij
het aanbieden van goederen, waartoe
ook worden gerekend geschreven of
gedrukte stukken, dan wel bij het
aanbieden van diensten aanvaarden
van geld of goederen, indien 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 die in besloten kring
gehouden wordt.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

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:
a. in besloten kring; of
b. door een instelling die is
ingedeeld in het door het college
voor het betreffende kalenderjaar
vastgestelde collecte- en
wervingsrooster, mits de
inzameling of werving
overeenkomstig dat collecte- en
wervingsrooster en met
inachtneming van de door het
college gegeven voorwaarden
plaatsvindt; of
c. door een andere door het college
aangewezen instelling.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.
Toelichting:

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 ideëel doel.
In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de
vraag of 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.
Aan het derde lid is toegevoegd dat de
vergunningplicht niet geldt voor een instelling die
is ingedeeld in het door het college voor het
betreffende kalenderjaar vastgestelde collecteen wervingsrooster.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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 in ieder geval
worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet voldoet aan eisen
van redelijke welstand;
b. als gevolg van bijzondere
omstandigheden in de gemeente of
in een deel van de gemeente
redelijkerwijs te verwachten is dat
door het verlenen van een
vergunning voor het hebben van
een standplaats voor het verkopen
van goederen, een redelijk
verzorgingsniveau voor de
consument ter plaatse in gevaar
komt.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) niet van toepassing.

Artikel 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 in ieder geval
worden geweigerd als:
a. de standplaats hetzij op zichzelf,
hetzij in verband met de omgeving
niet voldoet aan eisen van redelijke
welstand; of
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 dwingende
reden van algemeen belang.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en
overige vaartuigen

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

1. Het is verboden met een vaartuig een
ligplaats in te nemen of te hebben dan

Toelichting:
Op grond van jurisprudentie en de Europese
dienstenrichtlijn is een redelijk
verzorgingsniveau niet toegestaan als
weigeringsgrond voor standplaatsen. De
formulering van het derde lid sub b is afgestemd
op de jurisprudentie en de Dienstenrichtlijn.

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 en het aanzien van
de gemeente;
b. beperkingen stellen naar soort en
aantal vaartuigen.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de Wet milieubeheer, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet,
het Rijnvaartpolitiereglement, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de
Provinciale vaarwegenverordening of de
Provinciale landschapsverordening.

2.

3.

4.

5.

beschikbaar te stellen op door het
college aangewezen gedeelten van
openbaar water.
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 en het aanzien van
de gemeente;
b. beperkingen stellen naar soort en
aantal vaartuigen.
Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de Woningwet, de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer,
het Binnenvaartpolitiereglement, de
Waterwet of de
Omgevingsverordening Gelderland.
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 aanzien van de
gemeente.
De rechthebbende op een vaartuig is
verplicht alle door het college
gegeven aanwijzingen met
betrekking tot het innemen,
veranderen of gebruik van een
ligplaats op te volgen.

Toelichting:
De tekst van artikel 5:25 is gewijzigd in verband
met de Wet verduidelijking voorschriften
woonboten. De leden 4 en 5 zijn toegevoegd.
Naast de algemene regels die krachtens het
tweede lid kunnen worden uitgevaardigd, kan
het wenselijk zijn, gelet op de omstandigheden,
om aan een individuele eigenaar van een
vaartuig nog nadere aanwijzingen te geven. Het
vierde lid biedt daarvoor de grondslag. Het
spreekt voor zich dat het college geen
aanwijzingen geeft of kan geven die strijd
opleveren met hogere regelgeving. De eigenaar
van de boot is verplicht de aanwijzingen op te
volgen (vijfde lid).
De artikelen 5:26 en 5:27 komen te vervallen, nu

de inhoud van die bepalingen goeddeels
overgeheveld is naar artikel 5:25.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
1. Onverminderd het krachtens het tweede
lid van artikel 5:25 bepaalde kan het
college 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 aanzien van de
gemeente.
2. 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.
3. Het in het eerste en tweede lid
bepaalde is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement, De
Waterwet, het Rijnvaartpolitiereglement,
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
de Provinciale vaarwegenverordening
of de Provinciale
landschapsverordening.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
(vervallen)

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
Het is verboden een ligplaats in te nemen,
te hebben of beschikbaar te stellen in strijd
met het krachtens artikel 5:26, tweede lid
bepaalde.

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
(vervallen)

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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.

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.

Toelichting:
Zie toelichting op gewijzigd artikel 2:25.

Toelichting:
Zie toelichting op gewijzigd artikel 2:25.

2. Mits er 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, indien geen
afvalstoffen worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden,
voor zover dat geen gevaar,
overlast of hinder voor de omgeving
oplevert;
d. het verbranden van kap- en
snoeihout, mits voldaan wordt aan
de door het college hierover
gestelde nadere regels.
3. Het college kan van dit verbod
ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
ter bescherming van de flora en fauna.
5. Het verbod geldt niet voor zover in het
geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 429, aanhef en onder 1. of
3., van het Wetboek van Strafrecht of
de Provinciale milieuverordening.
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

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. vuur voor koken, bakken en
braden.
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 Gelderland.
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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 ten hoogste de tweede categorie en
kan bovendien worden gestraft met
openbaarmaking van de rechterlijke
uitspraak.

Artikel 6:1 Sanctiebepaling
1. 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 ten
hoogste de tweede categorie en kan
bovendien worden gestraft met
openbaarmaking van de rechterlijke
uitspraak.
2. 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

Toelichting:

In het tweede lid onder c. zijn de woorden ‘voor
zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor
de omgeving oplevert’ geschrapt, omdat deze
woorden al staan in de aanhef van dit lid.
De bepaling onder d. van het tweede lid is
geschrapt omdat er geen nadere regels door het
college gesteld zijn. In de ontheffing kunnen
nadere voorwaarden voor het verbranden van
kap- en snoeihout worden opgenomen.

hoogste de geldboete in artikel 64,
eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’s.
Toelichting:
De naam van dit artikel is gewijzigd in
‘Sanctiebepaling’. Zie ook deze wijziging in de
naam van dit hoofdstuk 6.
In het tweede lid is de bevoegdheid neergelegd
een bestuurlijke boete op te leggen ter
handhaving van de regels gesteld krachtens
artikel 3, derde lid, van de Wet
veiligheidsregio’s. De hoogte van deze boete is
maximaal gelijk aan een geldboete van de derde
categorie.
De bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete was opgenomen in artikel 8
van de Brandbeveiligingsverordening gemeente
Overbetuwe 2012. Met het Besluit brandveilig
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
wordt in het onderwerp van de in de
Brandbeveiligingsverordening neergelegde
regels voorzien. De raad is ingevolge artikel 64,
tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s nog
steeds bevoegd om bij verordening te bepalen
dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd
voor overtreding van de regels, gesteld
krachtens artikel 3 van de Wet
veiligheidsregio’s. Doordat de
Brandbeveiligingsverordening 2012 is vervallen,
is de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te
leggen voor overtreding van de krachtens artikel
3 van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels
ondergebracht in de APV.

