Wijzigingen APV 2021 t.o.v. APV 2019

Hoofdstuk 1
Artikel 1:1 onder a. bebouwde kom: .. op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt:
.. bij aanwijzing c.q. bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland krachtens artikel 27, tweede
lid, van de Wegenwet;
Artikel 1:1 onder m. .. kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen wordt: , zoals
kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2 Openbare orde wordt: Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu
Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden wordt: Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden
Artikel 2:1 lid 3 te bevinden wordt: zich te bevinden
Afdeling 2 Betoging verwijderen
Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken verwijderen
Artikel 2:6 Beperking verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen wordt: Verspreiden
geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Artikel 2:6 lid 5 en ook 2:9 lid 4, 2:29 lid 6, 2:63 lid 4, 2:64 lid 5, 5:2 lid 5, 5:3 lid 3, 5:6 lid 4, 5:7 lid 3, 5:8
lid 6, 5:15 lid 3 en 5:36 lid 4 op de ontheffing wordt: op de aanvraag om een ontheffing
Artikel 2:11 lid 5 en ook 2:39 lid 4, 2:72 lid 2, 5:13 lid 4 en 5:18 lid 4 op een vergunning wordt: op een
aanvraag om een vergunning
Afdeling 4 Vertoningen op de weg verwijderen
Artikel 2:9 Straatartiest en dergelijke wordt: Vertoningen op openbare plaatsen/ en wordt: of
Afdeling 5: Bruikbaarheid en aanzien van de weg wordt: Afdeling 2 Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en
veilig gebruik van openbare plaatsen
Artikel 2:11 lid 4 na Wetboek van Strafrecht Wegenwet invoegen
Afdeling 6 Veiligheid op de wet verwijderen
Afdeling 7 Evenementen wordt: gelijkluidend Afdeling 3
Artikel 2:24 lid 1 onder b. en ook 5:14 lid 2 onder b. artikel 160, eerste lid, onder h, van de
Gemeentewet wordt: artikel 160, aanhef en onder g, van de Gemeentewet
Artikel 2:25 lid 7 slecht levensgedrag wordt: in enig opzicht van slecht levensgedrag/ lid 8 op de
vergunning wordt: op de aanvraag om een vergunning
Artikel 2:26 na lid 1 toevoegen: 2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij
zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke
uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of

werkzaamheid in strijd met de openbare orde. 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in
het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.
Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen wordt: gelijkluidend Afdeling 4
Artikel 2:27 lid 1 na café waterpijpcafé invoegen
Artikel 2:27 na lid 2 lid 3 toevoegen: In deze afdeling wordt verder verstaan onder: a. exploitant: een
natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico
de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend; b. leidinggevende: de natuurlijke persoon, die
algemene of onmiddellijke leiding geeft aan een openbare inrichting; c. bezoeker: de persoon zoals
bedoeld in artikel 1 van de Drank – en Horecawet.
Artikel 2:28 lid 2 toevoegen na voorbereidingsbesluit.: Als de aanvrager geen verklaring omtrent
gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop
de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven, kan de burgemeester de vergunning weigeren.
Artikel 2:28 lid 3 tussenvoegen onder her-nummering van artikel: Voor het verkrijgen van een
vergunning dient zowel de exploitant als de leidinggevende: a. minimaal de leeftijd van 18 jaar te
hebben bereikt; b. te voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank – en
Horecawet, zoals dat luidt ten tijde van de aanvraag; c. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te
zijn, en; d. niet onder curatele te staan.
Artikel 2:28 lid 4 toevoegen na beïnvloed.: ; of b. de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van
slecht levensgedrag is.
Artikel 2:28 lid 8: op de vergunning of een vrijstelling wordt: op de aanvraag om een vergunning of een
vrijstelling
Artikel 2:48a Lachgasverbod toevoegen: 1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide
(lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve
van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere
gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of
anderszins hinder veroorzaken. 2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een
door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 3. Het college kan
in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.
Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties toevoegen: 1. Het is verboden
op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke
kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is
verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde. 2. Het
verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht.
Artikel 2:57 lid 1 onder b. weg wordt: een openbare plaats
Artikel 2:65 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw wordt: op een openbare
plaats

Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf wordt: gelijkluidend Afdeling
6
Artikel 2:67 lid 3 op de vrijstelling wordt: op de aanvraag om een vrijstelling
Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden wordt: gelijkluidend Afdeling 7
Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid wordt: Maatregelen ter voorkoming van
overlast, gevaar of schade
Artikel 2:59 lid 2 Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd
te houden .. wordt: De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is
verplicht de hond kort aangelijnd te houden ..
Artikel 2:59 lid 3 Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien
te houden van een muilkorf die .. wordt: De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn – en
muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien
te houden van een muilkorf die ..
Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen wordt: Afdeling 9 Bestrijding van heling
van goederen
Afdeling 13 Vuurwerk wordt: Afdeling 10 Consumentenvuurwerk
Artikel 2:73a op de ontheffing wordt: op de aanvraag om een ontheffing
Afdeling 14 Drugsoverlast wordt: gelijkluidend Afdeling 11
Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen
en gebiedsontzegging wordt: Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Hoofdstuk 3
Artikel 3:4 lid 2 na escortbedrijf toevoegen: d. het nummer van inschrijving in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel; e. het adres waar de seksinrichting gevestigd of, in geval van een
escortbedrijf, van waaruit dit wordt uitgeoefend; f. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant en de beheerder./ lid 5 op de vergunning wordt:
op de aanvraag om een vergunning

Hoofdstuk 4
Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting wordt: Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door
verlichting
Artikel 4:5b en 4:6 Bouwbesluit wordt: Bouwbesluit 2012
Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden 16 december 2010 wordt: 7 april 2016
Artikel 4:13 Koptekst enz. wordt: en dergelijke

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5 Kopttekst der wordt: van de
Afdeling 1 Parkeerexcessen wordt: Parkeerexcessen en stopverbod
Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan wordt: Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders
dan op de rijbaan/ lid 2 na parkeren invoegen: of te laten stilstaan
Artikel 5:13 lid 3 onder b. na college invoegen: voor het betreffende kalenderjaar/ voorwaarden wordt:
voorschriften
Artikel 5:15 lid 4 Wegenverkeerswet wordt: Wegenverkeerswet 1994
Artikel 5:16 lid 4 op de ontheffing wordt: op de aanvraag om een ontheffing
Artikel 5:17 lid 2 en ook 5:22 lid 2 onder a. artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de
Gemeentewet wordt: artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet
Afdeling 6 Openbaar water wordt: Openbaar water en waterstaatswerken
Artikel 5:25 lid 2 onder a. aanzien wordt: uiterlijk aanzien/ lid 4 aanzien wordt: uiterlijk aanzien
Artikel 5:32 lid 1 na bromfiets invoegen: te crossen buiten wedstrijdverband/ lid 3 Wet milieubeheer
wordt: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet
Afdeling 8 Verbod vuur te stoken wordt: Vuurverbod
Afdeling 9 Verstrooiing van as wordt: asverstrooiing

Hoofdstuk 6
Artikel 6:1 lid 1 na 2:26 lid 1 en 2 toevoegen/ na 2:44 lid 1 tussenvoegen: 2:48a lid 1 en 2, 2:50a lid 1,
Artikel 6:4 2017 wordt: 2019
Artikel 6:7 2019 wordt: 2021

