VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING
VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2018 GEMEENTE ZEVENAAR

A.
Artikel 1:1 komt te luiden:
Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- bebouwde kom: [de bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze
verordening OF het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994];
- 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;
- bouwwerk : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel [… (het betreft artikel 1.1, eerste lid, van de
VNG Model Bouwverordening)] van de [citeertitel Bouwverordening];
- bromfiets : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wegenverkeerswet
1994;
- college : het college van burgemeester en wethouders;
- gebouw : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;
- handelsreclame : iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen;
- motorvoertuig : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;
- parkeren : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- rechthebbende : degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht
of persoonlijk recht;
- 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;
- weg : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.
B.
1. In artikel 1:2, tweede lid, wordt 8 weken verlengen vervangen door ‘6 weken verdagen’ (gelijkstellen aan
de WABO).
2. Artikel 1:2, derde lid, komt te luiden:
In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid,
een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 4:11
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C.
In artikel 1:6 wordt voor de dubbele punt aan het slot van de aanhef ingevoegd ‘als’, vervalt in de
onderdelen a tot en met e ‘indien’ en wordt in onderdeel b ‘ontheffing of vergunning’ vervangen door
‘vergunning of ontheffing’.
D.
In artikel 1:7, tweede lid, wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
E.
Artikel 2:1 wordt als volgt gewijzigd:
1 . In het derde lid vervalt ‘of vanwege’.
2. In het derde lid wordt ‘gezag’ vervangen door ‘bestuursorgaan’.
3 . In het vierde lid wordt ‘het in het derde lid gestelde verbod’ vervangen door ‘het verbod, bedoeld in het
derde lid’.
4 . In het vijfde lid wordt ‘Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor’ vervangen door ‘Dit artikel
is niet van toepassing op’.
F.
Artikel 2:3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘hij’ vervangen door ‘degene’ en wordt na ‘een betoging te houden’ de zin
‘waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare
manifestaties’ ingevoegd.
2. In het vierde lid wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’ en wordt ’12.00 uur op de dag aan de dag van dat
tijdstip voorafgaande werkdag’ vervangen door ‘op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat
vóór 12.00 uur’.
G.
Artikel 2:6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ‘geldt niet voor ons’ vervangen door ‘is niet van toepassing op’.
2. In het vierde lid vervalt ‘in het eerste lid gestelde’.
H.
In het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt ‘e.d.’.
I.
In artikel 2:9 wordt in het opschrift ‘e.d.’ vervangen door ‘en dergelijke’.
J.
In artikel 2:14 vervalt in het derde lid ‘in het’ en ‘bepaalde’, wordt na ‘eerste lid’ een komma ingevoegd en
daarna de tekst ‘aanhef en’.
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K.
In artikel 2:15 wordt de tekst ‘daaraan op andere wijze’ vervangen door ‘voor het wegverkeer’ en wordt
‘oplevert’ vervangen door ‘ontstaat’.
L.
Artikel 2:24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g voor een puntkomma wordt
een onderdeel toegevoegd, luidende: ‘h. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld
in het tweede lid onder f.’
2. In het tweede lid onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e voor een puntkomma wordt
een onderdeel toegevoegd, luidende: ‘f. een door de burgemeester aangewezen categorie
vechtsportwedstrijden of -gala’s’
3. In het derde lid wordt ‘onder een klein evenement wordt verstaan: een straatfeest, buurtbarbecue of een
daarmee naar aard en / of omvang gelijk te stellen evenement in de open lucht, dat plaatsvindt op één dag’
vervangen door:
‘In deze afdeling wordt onder een klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
b. het evenement plaatsvindt tussen 10.00 uur en 23.00 uur;
c. er geen verkeersmaatregelen vereist zijn, anders dan het onttrekken van parkeerplaatsen en het
eventueel afsluiten van een straat met een beperkte verkeersfunctie;
d. het evenement voldoet aan de risicocategorie 0 ‘te melden evenement’’.
M.
Artikel 2:25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt tussen ‘zonder’ en ‘vergunning’ de tekst ‘of in afwijking van’ toegevoegd.
2. Het tweede lid wordt volledig vervangen door ‘Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de
gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
aangeleverd voor zover het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van
artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
3. Het derde lid wordt volledig vervangen door ‘Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, als
de organisator ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan
aan de burgemeester.
4. Het vierde lid wordt volledig vervangen door ‘De burgemeester kan binnen tien werkdagen na ontvangst
van de melding besluiten een klein evenement te verbieden’.
5. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: ‘Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een feest,
muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994’.
6. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende: ‘Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens
artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s’.
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7. Er wordt een zevende lid toegevoegd, luidende: ‘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.
8. Er wordt een achtste lid toegevoegd, luidende: ‘Op de beschikking op de aanvraag voor de vergunning /
ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.
N.
In artikel 2:25A vervalt lid c.
O.
In artikel 2:27, eerste lid, onder a, wordt ‘horecabedrijf’ vervangen door ‘openbare inrichting’.
P.
Artikel 2:28 Exploitatievergunning 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. De
burgemeester kan de vergunning eveneens weigeren indien er gesproken kan worden van slecht
levensgedrag van de horeca ondernemer of de horeca ondernemer heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt
of staat onder curatele.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of
gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of 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:
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 sport-, school- of bedrijfskantine of – restaurant uitsluitend voor zover deze als zodanig in
gebruik is;
e. rouwcentra, begraafplaatsen en crematoria;
f. para commerciële instellingen zoals bedoeld in artikel 2:34a onder e;:
5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het eerste
lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet
indien:
a. zich in de twaalf maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen
incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben
voorgedaan in of bij de inrichting.
6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het vijfde
lid onder a.
7. Voor de overige openbare inrichtingen, dan in lid 5, geld dat ze binnen achttien maanden na
inwerkingtreding van deze bepaling beschikken over een vergunning zoals bedoeld in lid 1.
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8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op de vrijstelling bedoeld in
het vijfde lid.
Q.
Artikel 2:29 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘horecabedrijf’ vervangen door ‘openbare inrichting’.
2. Het tweede lid wordt volledig vervangen door: ‘Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers
geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.
3. Het derde lid wordt verplaatst naar het zesde lid, en op de plaats van het derde lid wordt toegevoegd:
‘De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
4. Er wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: ‘Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28,
vierde lid, aanhef en onder a, gelden dezelfde sluitingstijden voor de winkel.
5. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: ‘Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op
situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.
R.
In artikel 2:30, in het eerste lid, wordt ‘horecabedrijven’ vervangen door ‘openbare inrichtingen’.
S.
In artikel 2:31, onder b, wordt na ‘sluitingstijd’ ingevoegd ‘, tenzij het personeel betreft, ‘.
T.
In artikel 2:32, in het tweede lid, wordt na ‘handelaar’ ingevoegd ‘, aangewezen bij algemene maatregel
van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, ‘.
U.
In artikel 2:33 wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
V.
In artikel 2:35 wordt ‘verstaan onder inrichting’ vervangen door ‘onder inrichting verstaan’.
W.
In artikel 2:36 wordt ‘verplicht binnen drie dragen’ vervangen door ‘verplicht daarvan binnen drie dagen’.
X.
In artikel 2:41, derde lid, wordt na ‘het lokaal’ ingevoegd ‘of een daarbij behorende erf’.
Y.
Artikel 2:42 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het derde lid wordt ‘Het verbod in het tweede lid’ vervangen door ‘Het verbod, bedoeld in het tweede
lid’, en wordt ‘indien’ vervangen door ‘voor zover’.
2. Na het derde lid wordt, onder vernummering van het vierde tot en met het zevende lid en het vijfde tot
en met het achtste lid, een lid ingevoegd, luidende: ‘4. De houder van de schriftelijke toestemming is
verplicht deze aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven’.
3. In het vijfde lid (nieuw) wordt ‘kan aanplakborden aanwijzen’ vervangen door ‘wijst aanplakborden aan’.
4. In het zesde lid (nieuw) vervalt ‘in het vierde lid bedoelde’.
5. In het zevende lid (nieuw) wordt ‘van de meningsuitingen en bekendmakingen’ vervangen door
‘daarvan’.
6. Het achtste lid (nieuw) vervalt.
Z.
Artikel 2:43 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘e.d.’ vervangen door ‘en dergelijke’.
2. In het tweede lid wordt ‘dit verbod’ vervangen door ‘het verbod’ en ‘indien’ door ‘als’.
AA.
In artikel 2:44, in het tweede lid, wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
AB.
In artikel 2:47, in het eerste lid, onder a, wordt ‘heining’ vervangen door ‘omheining’.
AC.
Artikel 2:48 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘nuttigen’ vervangen door ‘gebruiken’.
2. In het tweede lid wordt ‘het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor’ vervangen door ‘het verbod is niet
van toepassing op’.
3. In het tweede lid, onder b, wordt ‘de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a,’
vervangen door ‘een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a,’.
AD.
In artikel 2:49, in het eerste lid, wordt na ‘verboden’ ingevoegd ‘zonder redelijk doel’ en vervalt in de
onderdelen a en b ‘zonder redelijk doel’.
AE.
In artikel 2:50 wordt ‘zonder redelijk doel op een’ vervangen door ‘zonder redelijk doel en op een’, vervalt
‘portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een
andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke’, wordt ‘bezigen’ vervangen door ‘gebruiken’ en wordt
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na de allerlaatste zin een nieuwe zin toegevoegd , luidende: ‘Onder deze ruimten worden in elk geval
verstaan portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor openbaar vervoer, parkeergarages en
rijwielstallingen.
AF.
Artikel 2:51 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘e.d.’ vervangen door ‘en dergelijke’.
2. ‘dan wel in’ wordt vervangen door ‘of’ en ‘indien’ wordt vervangen door ‘als’.
AG.
Artikel 2:52 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘e.d.’ vervangen door ‘en dergelijke’.
2. ‘Het is verboden op de’ wordt vervangen door ‘Het is verboden zich op de’, ‘een fiets of bromfiets’ wordt
vervangen door ‘een fiets of een bromfiets’ en ‘gehouden wordt’ wordt vervangen door ‘wordt gehouden’.
AH.
Artikel 2:57 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, c en d, wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
2. In het derde lid vervalt de dubbele punt aan het slot van de aanhef alsmede de aanduidingen ‘a.’ en ‘b.’,
en vervalt de puntkomma na ‘laat begeleiden’.
AI.
Artikel 2:59 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘Indien’ vervangen door ‘Als’.
2. In het vierde lid wordt ‘de bevoegde minister’ vervangen door ‘ de minister die het aangaat’.
AJ.
Na artikel 2:59 wordt een artikel ingevoerd, luidende:
‘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 medegedeeld 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
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c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig
buiten het terrein kan komen.’
AK.
In artikel 2:60, eerste lid, onder c, wordt ‘tot’ vervangen door ‘in’ en wordt ‘die aanwijzing’ vervangen door
‘het aanwijzingsbesluit’.
AL.
In artikel 2:62 wordt ‘vee dat’ vervangen door ‘herkauwende of eenhoevige dieren of varkens die’.
AM.
Artikel 2:66 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘Begripsbepaling’ vervangen door ‘Definitie’.
2. In het eerste lid wordt ‘wordt verstaan onder handelaar’ vervangen door ‘wordt onder handelaar
verstaan’ en ‘een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de’ wordt vervangen door ‘de handelaar
aangewezen bij’.
AN.
Artikel 2:71 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘Begripsbepaling’ vervangen door ‘Definitie’.
2. ‘Consumentvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking
tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.’ wordt vervangen door
‘verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.
AO.
In artikel 2:72, eerste lid, wordt ‘een vergunning’ vervangen door ‘vergunning’.
AP.
In artikel 2:73, eerste lid, wordt ‘de voorkoming van’ vervangen door ‘het voorkomen van’.
AQ.
In artikel 2:74 wordt na ‘met het kennelijke doel om’ ingevoegd ‘, al dan niet tegen betaling, ‘ en wordt
‘artikel 2 en 3 van de Opiumwet,’ vervangen door ‘de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet.
AR.
In artikel 2:75 wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
AS.
Na artikel 2:75 wordt afdeling 16 en twee nieuwe artikel ingevoerd, luidende:
‘Afdeling 16. Voor publiek openstaande gebouwen
Artikel 2:80 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen en/of erven
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1. De burgemeester kan bevelen een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend
erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, met uitzondering van een openbare inrichting als
bedoeld in artikel 2:27 of een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:1 van deze verordening, voor een
bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten of bevelen dat tijdelijk bepaalde sluitingsuren worden
gehanteerd in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn
oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden.
2. De burgemeester kan de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid in ieder geval toepassen, als er in het
voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet:
a. wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing,
vergunning of verlof is verleend;
b. is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de kansspelen;
c. door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of
overgedragen; of
d. zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die naar het oordeel van de burgemeester de
vrees wettigen dat het geopend blijven van het voor publiek toegankelijk gebouw en/of het bij dat gebouw
behorende erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet ernstig gevaar oplevert voor de openbare
orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid.
3. De burgemeester kan in het bevel tot sluiting bepalen dat de sluiting niet geldt voor een of meer
personen of categorieën van personen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht omtrent de
bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven waaruit dat bevel
tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang tot het gebouw of het erf.
5. De rechthebbende op het gebouw en/of erf is verplicht toe te laten dat een afschrift van het
sluitingsbevel wordt aangebracht.
6. De rechthebbende op het gebouw of erf dient ervoor zorg te dragen dat de openbare bekendmaking of
bekendmakingen daar tijdens de geldingsduur aanwezig blijven.
7. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of erf verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is
gemaakt op de in het derde lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven.
8. Het is verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend is gemaakt op de in het derde lid
aangegeven wijze, een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf te betreden. Het verbod geldt niet voor
personen van wie de aanwezigheid in het gebouw of op het erf wegens dringende reden noodzakelijk is.
9. De burgemeester trekt het bevel tot sluiting in als naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde
belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen.
10. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het bevel tot sluiting.
11. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 13b
van de Opiumwet.
12. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:81 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. exploitant: 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. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de
bedrijfsmatige activiteiten;
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c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijk gebouw, niet
zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend perceel of enig andere ruimte, niet zijnde een woning
die als zodanig in gebruik is.
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod
uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of rondom
dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of de openbare
orde en veiligheid onder druk staat. Een aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot één of meer
bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de gehele
gemeente aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en
veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat.
3. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
a. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied; of
b. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor door de
burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of
c. als de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen
bedrijfsmatige activiteit betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde
lid weigeren:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
b. als de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te
worden beïnvloed;
c. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d. als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag
vermelde in overeenstemming zal zijn;
e. als niet voldaan is aan de bij of krachtens lid vijf en zes gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag;
f. als er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
g. als de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk
exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit of de Wet
milieubeheer.
5. De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Een aanvraag om een vergunning wordt
ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier. Bij de aanvraag om
een vergunning wordt vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de vergunning wordt gevraagd, en
worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:
a. de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder;
b. het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;
c. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
d. indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of beheerder;
e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te
verrichten;
f. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin het
bedrijf wordt gevestigd.
6. Als de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen dat
aanvullende gegevens worden overgelegd.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde
lid intrekken of wijzigen als:
a. door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast; of
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b. door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt beïnvloed
of dreigt te worden beïnvloed; of
c. de voorwaarden uit de vergunning of de plichten voortvloeiend uit dit artikel niet worden nageleefd; of
d. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; of
e. de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of
strafbare feiten in of vanuit het bedrijf dan wel toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten
worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of
f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden; of
g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of
h. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd dan wel sprake is van een gewijzigde
exploitatie; of
i. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning
vermelde in overeenstemming is; of
j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk
exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit, de Wet
milieubeheer of een gebiedsplan.
8. Als een bedrijf in strijd met het verbod uit het derde lid van deze bepaling wordt geëxploiteerd of als een
van de situaties als bedoeld in het zevende lid, sub a tot en met i, van toepassing is, kan de burgemeester
de sluiting van het bedrijf bevelen.
9. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het achtste lid van deze bepaling gesloten bedrijf te
betreden of daarin te verblijven.
10. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven als later bekend geworden feiten en
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
11. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet langer
in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de
burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als het bedrijf aan de
vereisten voldoet.
12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of beheerder
aanwezig is.
13. De exploitant en de beheerder zien erop toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden.
14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod voor de exploitant die op het moment van
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige
activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst drie maanden na
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met ingang van inwerkingtreding van het besluit tot
weigering of intrekking van een door hem aangevraagde vergunning, voor zover dat eerder is.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
AT.
In artikel 3:11, tweede lid, wordt ‘op’ vervangen door ‘ten aanzien van’.
AU.
Artikel 4:1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder b, wordt ‘inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit’ vervangen door ‘hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien verstande dat de artikelen 4:2
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tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het
Activiteitenbesluit milieubeheer’.
2. Onder f, wordt ‘woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidshinder worden
aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de
betreffende inrichting’ vervangen door ‘hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
AV.
Artikel 4:2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid worden artikel 2:17a en 2:19a toegevoegd en de term ‘locaties’ wordt toegevoegd aan
het einde van de zin.
2. In het eerste en tweede lid wordt ‘Besluit’ vervangen door ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
3. Lid 3 wordt toegevoegd: “In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer door het college aangewezen locaties of wijken.”
4. In het vijfde lid wordt ‘Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet voorzien
was’, vervangen door ‘Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet voorzien was, kan het college’.
5. Aan het artikel worden 3 leden toegevoegd:
6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 80
dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
7. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek. De
bedrijfsduurcorrectie wordt buiten beschouwing gelaten.
8. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger
dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, uiterlijk om 01.00 uur beëindigd , tenzij
burgemeester en wethouders anders hebben bepaald.
AW.
Artikel 4:3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt ‘Kennisgeving’ vervangen door ‘Melding’.
2. In het eerste lid wordt ‘besluit’ vervangen door ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ en wordt ‘in kennis
heeft gesteld’ vervangen door ‘melding heeft gedaan’.
3. In het tweede lid wordt ‘maximaal 12 incidentele festiviteiten’ vervangen door ‘maximaal 12 dagen of
dagdelen per kalenderjaar in verband met de viering van incidentele festiviteiten’, wordt ‘besluit’
vervangen door ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ en wordt ‘in kennis heeft gesteld’ vervangen door
‘melding heeft gedaan’.
4. In het derde lid wordt ‘een kennisgeving’ vervangen door ‘de melding’ en komt ‘Aan de kennisgeving
kunnen voorwaarden worden verbonden’ te vervallen.
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5. In het vierde lid wordt ‘De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan’ vervangen door ‘De melding is
gedaan’.
6. In het vijfde lid wordt ‘De kennis wordt tevens geacht’ vervangen door ‘De melding wordt geacht’.
AX.
Artikel 4:5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ’besluit’ vervangen door ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ en wordt ‘de onder e
opgenomen tabel’ vervangen door ‘de in het tweede lid opgenomen tabel’.
2. In het eerste lid, onder a, wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
3. In het eerste lid, onder c, wordt ‘gelden in geluidsgevoelige ruimten’ vervangen door ‘gelden in
geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidshinder’ en wordt ‘en verblijfsruimten’
vervangen door ‘en verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidshinder.
4. In het eerste lid, onder d, wordt ‘zoals’ vervangen door ‘als’.
AY.
Artikel 4:6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit’ vervangen door ‘op een
zodanige wijze’ en wordt ‘handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat’ vervangen door
‘handelingen te verrichten dat op een zodanige wijze’.
2. In het tweede lid wordt ‘Het college kan van het verbod ontheffing verlenen’ vervangen door ‘Het
college kan ontheffing verlenen van het verbod’.
3. In het derde lid wordt na ‘het Vuurwerkbesluit’ ingevoegd ‘het Activiteitenbesluit milieubeheer’.
AZ.
In artikel 4:6a wordt ‘Degene die de zorg heeft’ vervangen door ‘Degene die buiten een inrichting de zorg
heeft’.
BA.
In artikel 4:6b wordt ‘Het is verboden zich met’ vervangen door ‘Het is verboden buiten een inrichting zich
met’.
BBA.
Artikel 4:6c Verbod oplaten sfeerballonnen:
1. Het is verboden één of meerdere sfeerballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete
lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen.
2. Onder sfeerballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise
wensballon, papierballon, geluksballon.
3. Het verbod uit het eerste lid is niet van toepassing op vaartuigen als bedoeld in de Wet luchtvaart.
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BB.
Artikel 4:6d wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt ‘In dit artikel wordt onder een mosquito verstaan’ vervangen door ‘Onder een
mosquito wordt verstaan’.
2. In het tweede lid vervalt ‘het bepaalde in’.
BC.
Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder c, wordt ‘indien’ vervangen door ‘voor zover’.
2. In het vierde lid wordt ‘krachtens de Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens de Provinciale
Verordening’ vervangen door ‘door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening of de Provinciale
Verordening.
BD.
Artikel 4:18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid vervalt ‘als bedoeld in het eerste lid’.
2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef vervalt de punt na ‘artikel 1:8’ en wordt voor de dubbele punt aan het slot van de aanhef
ingevoegd ‘de bescherming van’.
b. In de onderdelen a en b vervalt ‘de bescherming van’.
BE.
Artikel 5:1 vervalt.
BF.
Artikel 5:2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: ‘Artikel 5:2 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke’
2. Aan het eerste lid, onder a, wordt na de puntkomma ‘of’ toegevoegd.
3. Aan het tweede lid, onder a, wordt na de puntkomma ‘of’ toegevoegd.
4. In het vierde lid wordt ‘van het verbod verlenen’ vervangen door ‘ verlenen van het verbod’ en wordt aan
het einde van de zin ingevoegd ‘zoals bedoeld in lid 3’.
BG.
In artikel 5:3, tweede lid, wordt ‘van het verbod verlenen’ vervangen door ‘verlenen van het verbod’ en
wordt aan het einde van de zin ingevoegd ‘zoals bedoeld in lid 1’.
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BH.
In artikel 5:7, tweede lid, wordt ‘van het verbod ontheffing verlenen’ vervangen door ‘ontheffing verlenen
van het verbod zoals bedoeld in lid 1’.
BI.
Artikel 5:8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: ‘Artikel 5:8 Grote voertuigen’
2. In het tweede lid wordt ‘waar dit parkeren’ vervangen door ‘waar dit’.
3. In het derde lid wordt ‘Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet’ vervangen door ‘Het tweede lid
is voorts niet van toepassing’.
4. In het vierde lid wordt ‘De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts’ vervangen door ‘Het eerste
en tweede lid zijn voorts’.
5. In het vijfde lid wordt ‘van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen’
vervangen door ‘ontheffing verlenen van de verboden’.
BJ.
Artikel 5:9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: ‘Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen’.
2. In het tweede lid wordt ‘geldt niet’ vervangen door ‘is niet van toepassing’.
BK.
‘Artikel 5:10’ wordt gewijzigd naar ‘Artikel 5:10a’
BL.
Het nieuwe artikel 5:10 komt te luiden:
‘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.
BM.
Artikel 5:11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt voor de dubbele punt aan het slot ingevoegd ‘op’.
b. In onderdeel a vervalt ‘op’.
c. In onderdeel b vervalt ‘op’ en wordt ‘door of vanwege de overheid’ vervangen door ‘in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam.
d. In onderdeel c vervalt ‘op’.
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2. In het derde lid wordt ‘van het verbod ontheffing verlenen’ vervangen door ‘ontheffing verlenen van het
verbod’.
BN.
Artikel 5:13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het opschrift wordt toegevoegd ‘of leden- en donateurwervingen’.
2. In het eerste lid wordt na ‘aan te bieden’ ingevoegd ‘, dan wel in het openbaar leden of donateurs te
werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengsten geheel of ten
dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd’.
3. In het tweede lid komt te luiden:
‘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, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, 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.’
4. In het derde lid wordt na ‘inzameling’ ingevoegd ‘of werving’
BO.
In artikel 5:17, eerste lid, wordt ‘In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats’ vervangen door ‘In
deze afdeling wordt onder standplaats verstaan’.
BP.
Artikel 5:18 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, in de aanhef, wordt na ‘geweigerd’ ingevoegd ‘als’.
2. In het derde lid, onder a, komt ‘indien’ te vervallen en wordt na de puntkomma ingevoegd ‘of’.
3. Het derde lid, onder b, komt te luiden:
‘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.’
BQ
Artikel 5:20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt ‘Het verbod van artikel 5:18, eerste lid’ vervangen door ‘Artikel 5:18, eerste lid’.
2. In het tweede lid, wordt ‘geldt niet voor’ vervangen door ‘is niet van toepassing op’.
BR
In artikel 5:22, het eerste lid, wordt ‘wordt verstaan onder snuffelmarkt’ vervangen door ‘wordt onder
snuffelmarkt verstaan’ en wordt ‘een standplaats’ vervangen door ‘standplaatsen’.
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BS.
Artikel 5:24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, komt ‘in verband met de veiligheid op het openbaar water’ te vervallen en wordt ‘indien’
vervangen door ‘als’.
2. In het vierde lid wordt ‘Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin geregelde
onderwerpen’ vervangen door ‘Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin’.
BT.
Artikel 5:25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ‘in het eerste lid’ vervangen door ‘is niet van toepassing op situaties waarin’ en
wordt na ‘wordt voorzien door’ ingevoegd ‘de Woningwet, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht,’.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
4. 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.
5. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door het college aangegeven aanwijzingen met
betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.
BU.
Artikel 5:26 vervalt.
BV.
Artikel 5:27 vervalt.
BW.
Artikel 5:31c vervalt.
BX.
Artikel 5:32 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, in de aanhef, wordt na ‘van deze terreinen’ ingevoegd ‘in het belang van’.
2. In het tweede lid, onder a, b en c, vervalt ‘in het belang van’.
BY.
Artikel 5:33 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod’ vervangen
door ‘terreinen aanwijzen waarvoor het verbod’ en onder a, b en c vervalt ‘in het belang van’.
2. In het derde lid wordt ‘Het verbod in het eerste lid’ vervangen door ‘Het verbod’ en onder a wordt
‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’ vervangen door ‘van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
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3. In het vierde lid wordt ‘Het in het eerste lid gestelde verbod’ vervangen door ‘Het verbod’.
4. In het vijfde lid wordt ‘ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod’ vervangen door
‘ontheffing verlenen van het verbod’.
BZ.
Artikel 5:34 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt in de aanhef ‘er’ en wordt in onderdeel b ’indien’ vervangen door ‘voor zover’.
2. In het derde lid wordt ‘kan van dit verbod ontheffing verlenen’ vervangen door ‘kan ontheffing verlenen
van het verbod’.
3. In het zesde lid wordt ‘geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt’ vervangen door ‘is niet
van toepassing op situaties waarin wordt’.
4. Het zevende lid vervalt.
CA.
In artikel 5:35 wordt ‘In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing’ vervangen door ‘In
deze afdeling wordt onder incidentele asverstrooiing verstaan’.
CB.
In artikel 5:36, derde lid, wordt ‘het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen
en crematoriumterreinen’ vervangen door ‘het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a’.
CC.
In artikel 5:37 wordt ‘indien’ vervangen door ‘als’.
CD.
Artikel 6:1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt na ‘Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en
de’ ingevoegd ‘daarbij’.
2. In het derde lid wordt ‘artikelen 2:10, vijfde lid,’ vervangen door ‘artikelen 2:10, vijfde juncto eerste lid,’
en wordt ‘4.11, eerste lid’ vervangen door ‘4.11, tweede lid’.
CE.
Artikel 6:4 tweede lid, vervalt.
CF.
In artikel 6:5, eerste lid, wordt ‘artikel 6:4, eerste lid,’ vervangen door ‘artikel 6:4’.
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