
Voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van artikelen met toelichting Bijlage 1.

Artikel 1:2 Beslistermijn wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een 

aanvraag voor een vergunning of ontheffing 
binnen acht weken na de datum van ontvangst 
van de aanvraag.

2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten 
hoogste acht weken verdagen.

3. Het bepaalde in het eerste en het tweede lid geldt 
niet voor de beslissing op een aanvraag om 
vergunning als bedoeld in artikel 2:25,eerste lid en 
3:4, eerste lid.

4. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 
toepassing indien beslist wordt op een aanvraag 
om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, 
vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 
2:11 of artikel 4:11.

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een 
aanvraag voor een vergunning of ontheffing 
binnen acht weken na de datum van 
ontvangst van de aanvraag.

2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten 
hoogste acht weken verdagen.

3. 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 ontheffing 
als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, of een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:11 
tweede lid en artikel 2;12 eerste lid. 

Lid 3: Toevoeging VNG

Lid 4: Dit lid is overbodig. De 
beslistermijn is toereikend 
geregeld in lid 1 tot en met 3. 
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Artikel 1:3 Indiening aanvraag

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of 

ontheffing wordt ingediend minder dan drie 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 13 weken.

Vervallen Aanpassing VNG

De VNG stelt voor deze bepaling 
te schrappen. Het te laat 
indienen van een aanvraag kon 
o.g.v. art 1:3  leiden tot buiten 
behandeling stellen van de 
aanvraag. Dit was in strijd met 
art 4.5 Awb waarin is bepaald 
dat buiten behandelingstelling 
uitsluitend mogelijk is bij een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat 
aanvulling noodzakelijk is voor 
ze kan worden afgehandeld. De 
aanvrager moet in de 
gelegenheid worden gesteld de 
aanvraag aan te vullen.
In plaats van buiten 
behandelingstelling zal een 
aanvraag die dusdanig laat is 
ingediend dat een goede 
beoordeling niet meer mogelijk is 
(gemotiveerd) worden 
afgewezen.(zie 1:8 lid 2)
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Artikel 1:7 Termijnen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde 
tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is 
bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing 
zich daartegen verzet.

1. De vergunning of ontheffing geldt voor 
onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of 
ontheffing anders is bepaald of de aard van 
de vergunning of ontheffing zich daartegen 
verzet.

2. De aard van de vergunning of ontheffing 
verzet zich in ieder geval tegen gelding voor 
onbepaalde tijd als het aantal vergunningen 
of ontheffingen is beperkt en het aantal 
mogelijke aanvragers het aantal beschikbare 
vergunningen of ontheffingen overtreft.

Aanpassing VNG. 

Uit recente jurisprudentie blijkt 
dat vergunningen voor 
onbepaalde tijd zich niet altijd 
verdragen met het formele 
gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse 
vergunningen (meer aanvragers 
dan beschikbare vergunningen) 
kan de markt bij het verlenen van 
vergunningen voor onbepaalde 
tijd voor nieuwe aanbieders 
ontoegankelijk worden.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd 
gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden 
geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu.

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder 
geval worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;
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 daarvoor 
niet dan wel niet volledig is ingediend binnen 
een redelijke termijn voorafgaand aan de 
activiteit waarvoor de vergunning is 

Aanpassing VNG.

Ter vervanging van art. 1:3 is er 
in artikel 1.8 lid 2 een extra 
weigeringsgrond opgenomen. 
Hiermee kan een aanvraag die 
niet tijdig is ingediend 
gemotiveerd worden afgewezen 
indien door de te late indiening 
een goede beoordeling niet meer 
mogelijk is.
In afwijking van de 

Zaaknr. L210325 3



aangevraagd en daardoor een behoorlijke 
behandeling van de aanvraag niet mogelijk 
is.

3. Onder een redelijke termijn als bedoeld in 
het  tweede lid wordt verstaan 8 weken, 
tenzij in en afzonderlijke bepaling een 
afwijkende termijn is opgenomen.

modelverordening wordt 
voorgesteld de termijn af te 
stemmen op de beslistermijn in 
artikel 1:2 eerste lid: 8 weken in 
plaats van 3 weken. 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte 

anders te gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan, indien:
a. het gebruik schade toebrengt of kan 

toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van 
de weg belemmert of kan belemmeren, dan 
wel een belemmering vormt of kan vormen 
voor het doelmatig beheer of onderhoud van 
de weg; of

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen 
van welstand.

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan categorieën van 
voorwerpen aanwijzen waarvoor het verbod in het 
eerste lid niet geldt.

3. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing 
verlenen van het verbod in het eerste lid.

4. Het bevoegd gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in het 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte 
anders te gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan, als dat gebruik: 
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan 

de weg, de bruikbaarheid van de weg 
belemmert of kan belemmeren, dan wel 
een belemmering vormt of kan vormen 
voor het beheer of onderhoud van de 
weg; of

b. niet voldoet aan redelijke eisen van 
welstand.

2. Het college kan in het belang van de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving 
nadere regels stellen voor terrassen, 
uitstallingen, spandoeken en 
reclameobjecten.

3. Het bevoegde bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het verbod.

Lid 1: redactionele aanpassing 
VNG.

Lid 2: aanpassing VNG
In dit lid is de bevoegdheid voor 
het college opgenomen om 
nadere regels te stellen voor 
terrassen, uitstallingen, 
spandoeken en reclameobjecten. 
Dit artikellid is opgenomen voor 
de situatie dat de 
horecaondernemer al beschikt 
over een DHW-vergunning en 
aan de overige voorwaarden 
voldoet, waardoor hij een 
vrijstelling verkrijgt van de 
verplichting om een 
horecaexploitatievergunning aan 
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eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een 
activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht .

5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; en
c. A0-reclame, voor zover deze worden geplaatst 

door de vanwege gemeente gegunde derde;
d. overige gevallen waarin krachtens een 

wettelijke regeling een vergunning voor het 
gebruik van de weg is verleend.

6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet 1994 , of de provinciale 
wegenverordening.

7. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

4. De ontheffing wordt verleend als 
omgevingsvergunning door het bevoegd 
gezag als het in het eerste lid bedoelde 
gebruik een een activiteit betreft als bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

5. Het verbod is niet van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;
c. overige gevallen waarin krachtens een 

wettelijke regeling een vergunning voor 
het gebruik van de weg is verleend.

6. Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet 1994, of de 
provinciale wegenverordening.

te vragen en dus niet langs die 
weg een vergunning wordt 
afgegeven. Terassen zijn dan 
alleen nog maar gereguleerd 
door de brede algemene regel 
van artikel 2:10. Daarom kan het 
college op grond van dit artikellid 
regels stellen over de omvang, 
de vrije doorgang voor het 
verkeer, voetgangers en 
hulpdiensten en sluitingstijden. 
Verder kunnen voor op of aan de 
weg geplaatste reclameobjecten 
nadere regels worden gesteld. 

Lid 4: aanpassing VNG 
Artikel 2:10, derde lid, regelt de 
mogelijkheid om een ontheffing 
te verlenen van het verbod in het 
eerste lid. Echter, als het verbod 
tijdelijk opzij wordt gezet voor 
een activiteit die valt onder de 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), dan is 
er overeenkomstig de 
terminologie van de Wabo geen 
sprake van een ‘ontheffing’ maar 
van een ‘omgevingsvergunning’. 
Dat onderscheid was in de oude 
tekst van het vierde lid niet 
helder. Verder heeft het vijfde lid 
een nadere kleine redactionele 
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verbetering ondergaan.
Lid 6: aanpassing VNG. 

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg 

of verandering te brengen in een bestaande 
uitweg naar de weg indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te 

maken naar de weg of verandering te brengen 
in een bestaande uitweg naar de weg daarvan 
niet van tevoren melding heeft gedaan aan het 
college, onder indiening van een situatieschets 
van de gewenste uitweg en een foto van de 
bestaande situatie; of

b. het college het maken of veranderen van de 
uitweg heeft verboden.

2. Het college verbiedt het maken of veranderen van 
de uitweg indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar 

wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een 

openbare parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
d. er sprake is van een uitweg van een perceel 

dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, 
en de aanleg van deze tweede uitweg ten 
koste gaat van een openbare parkeerplaats of 
het openbaar groen.

3. De uitweg kan worden aangelegd indien niet 
binnen vier weken na ontvangst van de melding is 

1. Het is verboden zonder 
omgevingsvergunning van het bevoegd 
gezag een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande 
uitweg naar de weg.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 
wordt de vergunning slechts geweigerd: 
a. ter voorkoming van gevaar voor het 

verkeer op de weg;
b. als de uitweg zonder noodzaak ten koste 

gaat van een openbare parkeerplaats;
c. als door de uitweg het openbaar groen 

op onaanvaardbare wijze wordt 
aangetast; of

d. als er sprake is van een uitweg van een 
perceel dat al door een andere uitweg 
wordt ontsloten, en de aanleg van deze 
tweede uitweg ten koste gaat van een 
openbare parkeerplaats of het openbaar 
groen.

3. Het verbod is niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer Rijkswaterstaatswerken, de 
Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening.

Voorgesteld wordt het 
meldingsstelsel, in aansluiting op 
de praktijk en jurisprudentie, te 
vervangen door een 
vergunningplicht. 
In de praktijk wordt gewerkt met 
een Wabo vergunning voor het 
maken of veranderen van een 
uitweg. 
Daarnaast heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State in 2015 haar 
rechtspraak rond 
meldingsstelsels aangepast.
Beknopt samengevat komt de 
wijziging er op neer dat alleen 
een melding in de vorm van een 
pure mededeling niet leidt tot 
een appellabel besluit. In andere 
gevallen is dat wel het geval. 
Ook als er op een melding niet of 
slechts met een 
ontvangstbevestiging wordt 
gereageerd, wanneer sprake is 
van een beslissing, al is die 
stilzwijgend,  is er sprake van 
een appellabel rechtsoordeel. 
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beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 

op situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer Rijkswaterstaatswerken , de 
Waterschapskeur of het provinciaal 
wegenreglement.

zie: ECLI:NL:RVS:2015:14 
(Leeuwarden-Lekkum) en 
ECLI:NL:RVS:2015:36 (Stein-
Elsloo).

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden in bossen, op heide of 

veengronden dan wel in duingebieden of binnen 
een afstand van honderd meter daarvan:
a. te roken gedurende de periode van 1 maart tot 

1 november;
b. voor zover het de open lucht betreft, 

brandende of smeulende voorwerpen te laten 
vallen, weg te werpen of te laten liggen.

2. De verboden in het eerste lid zijn niet van 
toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 
artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek 
van Strafrecht .

3. De verboden zijn voorts niet van toepassing voor 
zover het roken plaatsvindt in gebouwen en 
aangrenzende erven.

Vervallen Voorgesteld wordt dit artikel te 
laten vervallen. 
In artikel 429, aanhef en onder 3, 
van het Wetboek van Strafrecht 
is bepaald: Met hechtenis van 
ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van de tweede 
categorie wordt gestraft: hij die 
door gebrek aan de nodige 
omzichtigheid of voorzorg gevaar 
voor bos-, heide-, helm-, gras- of 
veenbrand doet ontstaan.
De APV gaat verder (preventief 
verbod), echter het is in praktijk 
een slapend artikel gebleken.

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het  is  verboden  op,  aan  of  boven  het  voor 

voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van 
de  weg  op  enigerlei  wijze  prikkeldraad, 

vervallen Aanpassing VNG. 
Er kan worden  volstaan met 
artikel 2.10 (verbod op plaatsen 
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schrikdraad,  puntdraad  of  andere  scherpe 
voorwerpen aan te brengen of te hebben hangen 
lager  dan 2,2 meter  boven dat  gedeelte  van de 
weg.

2. Het  verbod  geldt  niet  voor  prikkeldraad, 
schrikdraad,  puntdraad  of  andere  scherpe 
voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit 
de uiterste boord van de weg, op van de weg af 
gerichte  delen  van  een  afscheiding  zijn 
aangebracht.

3. Het  verbod  geldt  niet  voor  zover  in  het  daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 
van de Wegenverkeerswet 1994

van voorwerpen wanneer het 
gevaar of hinder oplevert, of het 
normale gebruik van de weg 
hindert).

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter 

aan weerszijden van voor stroomgeleiding 
bestemde draden van bovengrondse 
hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand 
houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te 
merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te 
plaatsen of te hebben.

2. Het college kan van het verbod ontheffing 
verlenen indien de elektrische spanning van de 
bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

3. Het verbod is niet van toepassing op objecten die 
deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 

vervallen Dit is een slapend artikel 
gebleken, dat in de praktijk niet 
wordt gebruikt. Met het oog op 
vereenvoudiging van regelgeving 
wordt voorgesteld dit artikel te 
laten vervallen. 
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toepassing.

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden:

a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te 
beschadigen, te verontreinigen, te versperren 
of het verkeer daarop op enige andere wijze te 
belemmeren of in gevaar te brengen;

b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve 
van de veiligheid geplaatst op de onder a. 
bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te 
nemen, te beschadigen of op enige andere 
wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te 
belemmeren.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht of de provinciale vaarwegenverordening

vervallen Dit is een slapend artikel 
gebleken, dat in de praktijk niet 
wordt gebruikt. Met het oog op 
vereenvoudiging van regelgeving 
wordt voorgesteld dit artikel te 
laten vervallen.

Artikel 2:24 Begripsbepaling

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan 

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;

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 

Aanpassingen VNG.
Voor kleine evenementen geldt 
geen vergunningplicht, maar een 
meldingsplicht. Aan kleine 
evenementen wordt in artikel 
2:25 een aantal eisen gesteld. 
Deze betreffen in feite een 
definitie van het begrip klein 
evenement. Deze definitie is 
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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;

3. 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.

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 artikelen 2:9 
en 2:39;

g. sportwedstrijden, niet zijnde 
vechtsportevenementen als bedoeld in 
het tweede lid, onder f.

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 snuffelmarkt, zijnde een markt in 

een voor publiek toegankelijk gebouw 
waar hoofdzakelijk tweedehands en 
incourante goederen worden verhandeld 
of diensten worden aangeboden vanaf 
een standplaats;

f. een door de burgemeester aangewezen 
categorie vechtsportwedstrijden of –
gala’s. 

3. In deze afdeling wordt onder een klein 
evenement verstaan een eendaags 
evenement waarbij:
a. het aantal aanwezigen niet meer 

verplaatst van artikel 2:25 naar 
artikel 2:24 lid 3. 

Lid 1: aanpassing VNG

Lid 2 e: Met het oog op 
vereenvoudiging van de 
regelgeving wordt voorgesteld de 
snuffelmarkt onder de 
evenementenvergunning te 
brengen. Dit betekent dat artikel 
5.22 en artikel 5.23 komen te 
vervallen.

Lid 2 f: aanpassing VNG. Voor 
de door de burgemeester 
aangewezen categorieën van 
vechtsportevenementen of –
gala’s is geregeld dat als deze 
als klein evenement aangemerkt 
moet worden, de uitzondering op 
de vergunningplicht zoals 
neergelegd in artikel 2:25 lid 3 
niet van toepassing is. Daarvoor 
kan dus niet volstaan worden 
met een melding, maar dient een 
vergunning te worden 
aangevraagd. De organisator 
van een vechtsportevenement of 
–gala of de aanvrager van een 
vergunning mag niet van slecht 
levensgedrag zijn. Het zijn van 
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bedraagt dan 150 personen;
b. de activiteiten plaatsvinden tussen 09.00 

en 24.00 uur;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 09.00 of na 23.00 uur;
d. het evenement niet plaatsvindt op de 

rijbaan, (brom-)fietspad of parkeerplaats 
of anderszins een belemmering vormt 
voor het verkeer en de hulpdiensten, 
tenzij het evenement wordt gehouden op 
slechts één weg (of weggedeelte), welke 
weg hoofdzakelijk een verblijfsfunctie 
heeft en onder de voorwaarde dat:

I. gehandicaptenparkeerplaatsen 
worden vrijgehouden en bereikbaar 
blijven;

II. niet meer dan de helft van het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen wordt 
gebruikt ten behoeve van het 
evenement;

III. de toegankelijkheid voor 
hulpdiensten wordt gewaarborgd. 
Voor de hulpdiensten dient een vrije 
rijstrook van 3,50 meter breed en 
4,20 meter hoog beschikbaar te zijn;

IV. direct belanghebbenden door de 
organisator uiterlijk een week voor 
het evenement schriftelijk worden 
geïnformeerd.

e. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van minder dan 10 
m2 per object.

slecht levensgedrag kan – naast 
de algemene weigeringsgronden 
uit artikel 1:8 – aanleiding zijn de 
vergunning te weigeren. 

Lid 3: komt uit artikel 2:25.  In 
het kader van de deregulering 
wordt voorgesteld de 
mogelijkheid tot het doen van 
een melding te verruimen door:
- lid 3 a - 150 personen i.p.v. 100
  personen
- lid 3 b  - 9.00 uur en 24.00 uur
  i.p.v. 10.00 uur en 23.00 uur
- lid 3 c – 9.00 uur en 23.00 uur  
i.p.v. 10.00 uur en 23.00 uur
- lid 3 e – ‘slechts’: aanpassing
  VNG
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Artikel 2:25 Evenement

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een 

vergunning van de burgemeester een evenement 
te organiseren.

2. Geen vergunning is vereist voor een klein 
evenement in de zin van artikel 2:24 lid 3, indien:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 100 personen;

b. het evenement tussen 10:00 en 23:00 uur 
plaats vindt;

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht 
voor 07.00 uur of na 23.00 uur;

d. het evenement niet plaatsvindt op de 
rijbaan, (brom-)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormt voor 
het verkeer en de hulpdiensten, tenzij het 
evenement wordt gehouden op slechts één 
weg (of weggedeelte), welke weg 
hoofdzakelijk een verblijfsfunctie heeft en 
onder de voorwaarde dat:

i. gehandicaptenparkeerplaatsen 
worden vrijgehouden en bereikbaar 
blijven;

ii. niet meer dan de helft van het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen 
wordt gebruikt ten behoeve van het 
evenement;

iii. de toegankelijkheid voor 
hulpdiensten wordt gewaarborgd. 

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

2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag 
worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 
van het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen, 
aangeleverd voor zover voor 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. Geen vergunning is vereist voor een klein 
evenement als de organisator ten minste 5 
werkdagen voorafgaand aan het evenement 
daarvan schriftelijk melding heeft gedaan 
aan de burgemeester.

4. De burgemeester kan binnen 10 dagen na 
ontvangst van de melding besluiten een 
klein evenement te verbieden, indien er 
aanleiding is te vermoeden dat daardoor de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komt.

5. Het verbod is niet van toepassing op een 
wedstrijd op of aan de weg, in situaties 
waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 
148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Lid 2: de definitie van een klein 
evenement is nu te vinden in 
artikel 2:24 lid 3.

Lid 2: Op grond van artikel 2.1 
van het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen is het onder 
bepaalde omstandigheden 
verboden om zonder of in 
afwijking van een 
gebruiksmelding bij het bevoegd 
gezag een plaats of gedeelte 
daarvan in gebruik te nemen of 
te gebruiken, tenzij daarvoor een 
evenementenvergunning vereist 
is in het kader waarvan de 
gegevens, bedoeld in artikel 2.3 
van het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen, overgelegd 
moeten worden. Gemeenten 
kunnen er dus voor kiezen om in 
hun APV te bepalen dat 
bedoelde gegevens bij de 
aanvraag van een 
evenementenvergunning 
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Voor de hulpdiensten dient een 
vrije rijstrook van 3,50 meter breed 
en 4,20 meter hoog beschikbaar te 
zijn;

iv. direct belanghebbenden door de 
organisator uiterlijk een week voor 
het evenement schriftelijk worden 
geïnformeerd.

e. er maximaal drie kleine objecten worden 
geplaatst met een oppervlakte van minder 
dan 10 m2 per object;

f. er een organisator is; en
g. de organisator ten minste 15 werkdagen 

voorafgaand aan het evenement daarvan 
schriftelijk melding heeft gedaan aan de 
burgemeester.

3. De burgemeester kan binnen 10 dagen na 
ontvangst van de melding besluiten een klein 
evenement te verbieden, indien er aanleiding is te 
vermoeden dat daardoor de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het 
milieu in gevaar komt.

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 
waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, 
van de Wegenverkeerswet 1994.

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

6. Evenementen waarvoor een vergunningplicht 
bestaat worden op basis van de uitkomst van de 

6. Het verbod is niet van toepassing op  
snuffelmarkten in ruimten die uitsluitend, dan 
wel nagenoeg geheel en voortdurend in 
gebruik zijn als winkel in de zin van  de 
Winkeltijdenwet.

7. Het derde lid is niet van toepassing op een 
krachtens artikel 2:24, tweede lid, onder f, 
aangewezen categorie 
vechtsportwedstrijden of –gala’s.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de burgemeester een vergunning voor 
een vechtsportevenement als bedoeld in 
artikel 2:24, tweede lid, onder f, weigeren als 
de organisator of de aanvrager van de 
vergunning van slecht levensgedrag is. 

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de burgemeester een evenementen-
vergunning weigeren indien: 
a. onevenredig veel beslag wordt gelegd op 

de hulpdiensten; 
b. de organisator onvoldoende waarborgen 

biedt voor een goed verloop van het 
evenement; of 

c. de aanvraag minder dan 12 weken voor 
de datum van het evenement wordt 
ingediend en een redelijke beoordeling 
niet meer mogelijk is. 

overgelegd moeten worden. Op 
grond van artikel 2.1, derde lid, 
van het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen hoeft dan geen 
afzonderlijke gebruiksmelding 
meer gedaan te worden

Lid 6: dit soort snuffelmarkten 
zijn onderdeel van de winkel.

Lid 7 en 8: zie toelichting artikel 
2:24 lid 2 f.

Lid 9: dit lid biedt de 
burgemeester enkele handvatten 
om een vergunning te weigeren. 
Sub c komt in de plaats van het 
oude lid 5 en 7. Op basis van 
deze bepaling mag de 
burgemeester weigeren als de 
aanvraag minder dan 12 weken 
voor de datum van een 
evenement is ingediend en een 
redelijke beoordeling niet meer 
mogelijk is. Hoeveel tijd met een  
redelijke beoordeling is gemoeid 
kan worden bepaald aan de 
hand van het op 4 juni 2018 
gepubliceerde HEV 2018, het 
landelijke procesmodel 
evenementenveiligheid dat 
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regionaal vastgestelde risicoscan ingedeeld in de 
volgende risico-categorieën:

a. Categorie A: evenementen met een laag 
risico, waarbij sprake is van een beperkte 
impact op de omgeving en een geringe 
capaciteit van de hulpdiensten vereist is (t/
m 12 punten).

b. Categorie B: evenementen met een 
verhoogd risico, waarbij sprake is van een 
verhoogde impact op de omgeving en 
extra capaciteit van de hulpdiensten is 
vereist ( 12 t/m 24 punten).

c. Categorie C: risicovol evenement, waarbij 
sprake is van een grote impact op de 
omgeving en extra capaciteit van de 
hulpdiensten is vereist (vanaf 24 punten). 

7. Voor de aanvraagtermijn bij vergunning plichtige 
evenementen wordt aangesloten bij de categorie-
indeling als bedoeld in lid 6. In afwijking van 
hetgeen in artikel 1.3 is bepaald, dient een 
ontvankelijke vergunningaanvraag:

a. voor een evenement dat valt onder de 
risicocategorie A uiterlijk 8 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn 
ingediend;

b. voor een evenement dat valt onder de 
risicocategorie B of C uiterlijk 12 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn 
ingediend.

veiligheidregio’s gebruiken bij de 
vergunningverlening, 
voorbereiding, uitvoering en 
nazorg van veilige evenmenten. 
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Artikel 2:25A Meerjaren vergunning en jaarvergunning evenementen.

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. De burgemeester kan besluiten om voor jaarlijks 

terugkerende evenementen een meerjaren 
vergunning te verlenen.

2. Een meerjaren vergunning geldt voor maximaal 
drie jaar. 

3. Een meerjaren vergunning kan onder de volgende 
voorwaarden worden verleend: 
a. het evenement vindt al minstens drie jaar in 

Leusden plaats; 
b. het betreft een A- of B- evenement; 
c. er zijn geen negatieve ervaringen opgedaan 

(de evaluatie is positief); 
d. er zijn uit voorgaande jaren geen gegrond 

verklaarde bezwaren bekend; 
e. er is sprake van geringe risico’s t.a.v. de 

openbare orde en veiligheid, een en ander ter 
beoordeling van politie/brandweer en 
burgemeester; 

f. het evenement wijzigt jaarlijks weinig qua aard 
en omvang en wordt elk jaar op dezelfde 
locatie gehouden; 

g. het betreft een lokaal initiatief. 
4. De meerjaren vergunning kan worden ingetrokken 

wanneer: 
a. er sprake is van substantiële wijzigingen in de 

aard, omvang of locatie; 
b. de voorschriften niet worden nageleefd; 
c. zich een calamiteit heeft voorgedaan; 
d. er zwaarwegende klachten zijn 

1.  De burgemeester kan besluiten om voor 
jaarlijks terugkerende evenementen een 
meerjaren vergunning te verlenen.

2.   Een meerjaren vergunning geldt voor 
maximaal drie jaar. 

3.   Een meerjaren vergunning kan onder de 
volgende voorwaarden worden verleend: 
a. het evenement vindt al minstens drie jaar 

in Leusden plaats; 
b. het betreft een evenement met een laag 

risico, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de omgeving en 
waarbij een geringe capaciteit van de 
hulpdiensten is vereist-; 

c. er zijn geen negatieve ervaringen 
opgedaan (de evaluatie is positief); 

d. er zijn uit voorgaande jaren geen 
gegrond verklaarde bezwaren bekend; 

e. er is sprake van geringe risico’s t.a.v. de 
openbare orde en veiligheid, een en 
ander ter beoordeling van 
politie/brandweer en burgemeester; 

f. het evenement wijzigt jaarlijks weinig 
qua aard en omvang en wordt elk jaar op 
dezelfde locatie gehouden; 

g. het betreft een lokaal initiatief. 
4.  De meerjaren vergunning kan worden 

ingetrokken wanneer: 
a. er sprake is van substantiële wijzigingen 

Lid 3 b: na overleg met de 
hulpdiensten is de mogelijkheid 
van een vergunning voor 
meerdere jaren beperkt tot 
evenementen met een laag 
risico, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de omgeving 
en waarbij een geringe capaciteit 
van de hulpdiensten is vereist. 
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binnengekomen; 
e. de burgemeester dit om andere redenen 

noodzakelijk acht. 
5. Een jaarvergunning kan worden verleend 

wanneer: 
a. de aanvraag betrekking heeft op een reeks 

vooraf bekende kleine A - evenementen 
waarbij een korte afstemming met de lokale 
adviesdiensten voldoende is; 

b. de evenementen het initiatief zijn van één 
organisator; 

c. de activiteiten een zekere samenhang 
vertonen; 

d. de activiteiten achtereenvolgens binnen het 
jaar plaatsvinden. 

in de aard, omvang of locatie; 
b. de voorschriften niet worden nageleefd; 
c. zich een calamiteit heeft voorgedaan; 
d. er zwaarwegende klachten zijn 

binnengekomen;
e. de burgemeester dit om andere redenen 

noodzakelijk acht. 
5.  Een jaarvergunning kan worden verleend 

wanneer: 
a. de aanvraag betrekking heeft op een 

reeks vooraf bekende  evenementen met 
een laag risico, waarbij sprake is van 
een beperkte impact op de omgeving en 
waarbij een geringe capaciteit van de 
hulpdiensten is vereist en j een korte 
afstemming met de lokale 
adviesdiensten voldoende is; 

b. de evenementen het initiatief zijn van 
één organisator; 

c. de activiteiten een zekere samenhang 
vertonen; 

d. de activiteiten achtereenvolgens binnen 
het jaar plaatsvinden.

Lid 5 a: zie toelichting bij 3b.

Artikel 2:27 Begripsbepalingen
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Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. horecabedrijf: 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 
worden bereid of verstrekt. Onder een 
horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een 
hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, 
snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder 
horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit 
bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

b. terras: een buiten de besloten ruimte van de 
inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar 
sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en 
waar tegen vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie 
kunnen worden bereid of verstrekt.

c. exploitant: degene die een horecabedrijf 
exploiteert.

1. In deze afdeling wordt onder openbare 
inrichting verstaan een hotel, restaurant, 
pension, café, cafetaria, snackbar, 
discotheek, buurthuis of clubhuis of elke 
andere 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.

2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde 
besloten ruimte liggend deel  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, waaronder in ieder geval 
een terras, maakt voor de toepassing van 
deze afdeling deel uit van die besloten 
ruimte.

Redactionele aanpassing VNG 
en toevoeging van de definitie 
additionele horeca.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren 
zonder vergunning van de burgemeester.

1. Het is verboden een openbare inrichting te 
exploiteren zonder vergunning van de 
burgemeester.

Lid 1: Redactionele aanpassing 
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2. De burgemeester weigert de vergunning indien: 
a. de exploitatie van de openbare inrichting in 

strijd is met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit;

b. de exploitant geen verklaring omtrent gedrag 
overlegt die uiterlijk drie maanden voor de 
datum waarop de vergunningaanvraag is 
ingediend is afgegeven;

3. In afwijking van 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 het horecabedrijf of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig 
wordt beïnvloed.

4. Bij de toepassing van de in het derde lid 
genoemde weigeringsgrond houdt de 
burgemeester rekening met het karakter van de 
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is 
gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het 
horecabedrijf en de spanning, waaraan het 
woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal 
komen te staan door de exploitatie.

5. Geen vergunning is vereist voor een horecabedrijf 
dat zich bevindt in
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de 

Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van 
de horeca een nevenactiviteit vormen van de 
winkelactiviteit, 

b. een zorginstelling;
c. een museum; of

2. De burgemeester weigert de vergunning als:
a. de exploitatie van de openbare inrichting 

in strijd is met een geldend 
bestemmingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

b. de aanvrager geen verklaring omtrent 
gedrag van de leidinggevende(n) 
overlegt die uiterlijk drie maanden voor 
de datum waarop de 
vergunningaanvraag is ingediend is 
afgegeven.

3. In afwijking van 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 
het horecabedrijf of de openbare orde op 
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4. Geen vergunning is vereist voor een 
openbare inrichting die zich bevindt in een:
a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de 

Winkeltijdenwet voor zover de 
activiteiten van de openbare inrichting 
een nevenactiviteit vormen van de 
winkelactiviteit;

b.   zorginstelling;
c. museum; 
d. een bedrijfskantine of – restaurant; 
e. begraafplaatsen en crematoria; 
f. kerk;
g. een Bed en Breakfast in of bij een 

woning, met een maximum aantal van 

VNG.

Lid 2b: uitgebreid met het 
aanleveren van een Verklaring 
omtrent het Gedrag m.b.t. elke 
leidinggevende in plaats van 
alleen de exploitant.

Lid 4: is hetzelfde als het oude 
lid 5. Oude lid 4 is vervallen 
omdat dit lid alleen maar 
aangeeft hoe lid 3 moet worden 
toegepast en dus niets 
toevoegde. 

Verder is dit lid een verruiming 
ten opzichte van het oude lid 5. 
Toegevoegd zijn horeca 
gelegenheden in 
begraafplaatsen en crematoria, 
een kerk, en een Bed en 
Breakfast in of bij een woning, 
met een maximum aantal van  
drie kamers met twee bedden 
(aantal afgestemd aan beleid 
Bed en Breakfast bij woningen). 

Lid 5: de termijn van een half 
jaar geen incidenten wordt als te 
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d. een bedrijfskantine of – restaurant.
6. 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 zes 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, dan 
wel

b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt 
en er zich geen weigeringsgronden voordoen 
als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of 
derde lid.

7. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een 
incident heeft voorgedaan als bedoeld in het vijfde 
lid onder a.

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.

drie kamers met twee bedden.
5. De burgemeester verleent op verzoek of 

ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 
openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn 
als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet, als
a. zich gedurende drie jaar voorgaande aan 

de beoogde ingangsdatum van de  
vrijstelling geen incidenten gepaard 
gaande met geweld, overlast op straat of 
drugsgebruik en -handel hebben 
voorgedaan in of bij de inrichting, of

b. de inrichting zich nieuw in de gemeente 
vestigt en er zich geen 
weigeringsgronden voordoen als 
bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of 
derde lid.

6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer 
zich een incident heeft voorgedaan als 
bedoeld in het vijfde lid onder a.

krap ervaren om een besluit tot 
vrijstelling op te baseren. Drie 
jaar geen incidenten lijkt 
redelijker. 
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Artikel 2:29 Sluitingstijd openbare inrichting

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

1. Het is de exploitant verboden het horecabedrijf 
voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers 
in het horecabedrijf te laten verblijven tussen 
24.00 uur en 06.00 uur.

2. De burgemeester kan door middel van een 
vergunningvoorschrift andere sluitingstijden 
vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of 
een daartoe behorend terras

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de 
sluitingstijd.

4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 
2:28, vijfde lid onder a, gelden dezelfde 
sluitingstijden als voor de winkel.

5. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing 
op situaties waarin bij of krachtens de Wet 
milieubeheer is voorzien.

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

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 
24.00 uur en 06.00 uur.

2. Het is verboden een openbare inrichting 
voor bezoekers geopend te hebben, of 
bezoekers in die inrichting te laten verblijven 
na sluitingstijd.

3. De burgemeester kan andere sluitingstijden 
vaststellen voor een afzonderlijke openbare 
inrichting of een daartoe behorend terras.

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van de sluitingstijd. 

5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in 
artikel 2:28, vierde lid aanhef en onder a, 
gelden dezelfde sluitingstijden als voor de 
winkel.

6. Het eerste en derde lid zijn niet van 
toepassing op situaties waarin bij of 
krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

De leden 1 en 2 betreffen een  
redactionele wijziging van de 
VNG. Het oude lid 1 is 
vervangen door lid 1 en lid 2.  

Op grond van lid 3 kan de 
burgemeester in het individuele 
geval in afwijking van lid 1 en 2 
een andere sluitingstijd 
vaststellen, bijvoorbeeld 23.00 
voor een terras. 

Op grond van lid 4 kan de 
burgemeester (collectief) 
ontheffing verlenen van de 
sluitingstijd, bijvoorbeeld tot 
02.00 op vrijdag en zaterdag.
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Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Het is verboden in een horecabedrijf:

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 2:29 en 
2:30, eerste lid;

c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken 
aan personen die geen gebruik maken van de 
zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras;

d. op het terras te roken na sluitingstijd.

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 en het 
terras gesloten dient te zijn op grond van 
een besluit krachtens artikel 2:29, 2:29a 
en 2:30, eerste lid;

c. vervallen
d. vervallen

De volgende artikelen zijn 
vervallen
c.  op het terras spijzen of 
dranken te verstrekken aan 
personen die geen gebruik 
maken van de zitplaatsen die 
aanwezig zijn op het terras.
d op het terras te roken na 
sluitingstijd, is vervallen. 
Het is namelijk op grond van 
artikel 2:29 lid 2 al verboden om 
na de vastgestelde tijden 
bezoekers op het terras te laten 
verblijven.

234a Definities

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Is nieuw artikel. In deze afdeling wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalocaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersoon;

Aanpassing VNG
In de bestaande tekst ontbraken 
de definities. 
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- sterke drank;
- slijtersbedrijf;
- zwak-alcoholische drank;
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- 
en Horecawet.

Artikel 2:34b schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Paracommerciële rechtspersonen kunnen 

uitsluitend alcohol verstrekken één uur voor, 
tijdens en twee uur na beëindiging van activiteiten 
die passen binnen de statutaire doelstelling van de 
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

2. De burgemeester kan, ingevolge artikel 4, lid 4 
van de Drank- en Horecawet, een 
paracommerciële rechtspersoon incidenteel 
ontheffing verlenen van de in het eerste lid 
gestelde schenktijden.

1. Paracommerciële rechtspersonen kunnen 
uitsluitend alcohol verstrekken één uur voor, 
tijdens en twee uur na beëindiging van 
activiteiten die passen binnen de statutaire 
doelstelling van de desbetreffende 
paracommerciële rechtspersoon en bij 
activiteiten die worden georganiseerd voor 
leden van die rechtspersoon.

2. De burgemeester kan, ingevolge artikel 4, lid 
4 van de Drank- en Horecawet, een 
paracommerciële rechtspersoon incidenteel 
ontheffing verlenen van de in het eerste lid 
gestelde schenktijden.

Aanpassing na signaal uit 
samenleving.

In artikel 2:34b is een verruiming 
opgenomen. Er mag ook alcohol 
worden verstrekt bij activiteiten 
die worden georganiseerd voor 
leden van de betreffende 
rechtspersoon. Het moet dan wel 
gaan om activiteiten die tot doel 
hebben het verenigingsgevoel te 
versterken. 

Deze tekst is tot stand gekomen 
na een afstemmingsoverleg 
tussen de gemeente, de 
plaatselijke vertegenwoordigers 
van Koninklijke Horeca 
Nederland en de Leusdense 
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verenigingen.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de 
kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk 
leidinggevende van die inrichting volledig en naar 
waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, 
geboorteplaats, dag van aankomst en de dag van 
vertrek te verstrekken.

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt 
of de kampeerder is verplicht de exploitant of 
feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig 
en naar waarheid naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum, geboorteplaats, dag van 
aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Aanpassing VNG 
De Wet bescherming 
persoonsgegevens heeft als 
uitgangspunt dat er niet meer 
wordt uitgevraagd dan nodig. Er 
worden alleen de gegevens 
uitgevraagd die artikel 438 van 
het Wetboek van Strafrecht 
noemt. Geschrapt zijn adres, 
geboortedatum en 
geboorteplaats.

Artikel 2:38a Definities

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Is nieuw artikel.

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 

Aanpassing VNG. De artikelen in 
hoofdstuk 2, afdeling 10, 
“Toezicht op 
speelgelegenheden” zijn 
geherformuleerd, waarbij is 
gekozen voor definities in een 
nieuw artikel 2;38a.
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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 de wet. 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. In dit artikel 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. 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

b. van de Wet op de Kansspelen vergunning 
is verleend;

c. speelgelegenheden waarvoor de minster 
van Justitie of de Kamer van Koophandel 
bevoegd is vergunning te verlenen; en

d. speelgelegenheden waar de mogelijkheid 

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 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; of

b. de exploitatie van de speelgelegenheid 
in strijd is met een geldend 
bestemmingsplan.

Het oude lid 1 is opgenomen in 
2:38a.
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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 in artikel l, onder a, van de 
Wet op de kansspelen te verrichten.

3. De burgemeester weigert de vergunning:
a. indien 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; of

b. indien de exploitatie van de 
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.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. Wet: de Wet op de kansspelen 
b. speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 

30, onder a, van de Wet
c. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in 

1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee 
speelautomaten toegestaan. 

2. In laagdrempelige inrichtingen zijn 
kansspelautpomaten niet toegestaan.

Aanpassing VNG

Eerste lid verplaatst naar artikel 
2:38a definities. Tweede en 
derde lid vernummerd naar 
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artikel 30, onder c. van de Wet ;
d. hoogdrempelige inrichting: inrichting als 

bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet ;
e. laagdrempelige inrichting: inrichting als 

bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet .
2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee 

speelautomaten toegestaan.
3. In laagdrempelige inrichtingen zijn 

kansspelautomaten niet toegestaan

respectievelijk eerste en tweede 
lid.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden een openbare plaats of dat 

gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die 
plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming 
van de rechthebbende op een openbare plaats of 
dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf 
die plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding 

of aanduiding aan te plakken, te doen 
aanplakken, op andere wijze aan te brengen of 
te doen aanbrengen;

b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een 
afbeelding, letter, cijfer of teken aan te 
brengen of te doen aanbrengen.

3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing 
indien gehandeld wordt krachtens wettelijk 
voorschrift.

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het 

Zie oude artikel, waarbij in lid 2 het woord krijt is 
vervallen.

Aanpassing VNG 

In de pers werd het beeld 
geschetst dat gemeenten 
handhavend optraden tegen 
krijtende kleuters en 
staatkunstenaars.

De VNG heeft ervoor gekozen 
het woord ‘ktijt’ uit de model-APV 
te schrappen omdat naar de 
letter van de regel ook 
stoepkrijten onder het verbod 
viel, maar het niet de bedoeling 
is geweest om onschuldige 
vormen van stoepkrijten te 
verbieden. Bovendien is krijt 
meestal na een paar dagen of 
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aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen.

5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde 
aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen 
van handelsreclame.

6. Het college kan nadere regels stellen voor het 
aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen, die geen betrekking mogen 
hebben op de inhoud van de meningsuitingen en 
bekendmakingen.

7. De houder van de in het tweede lid bedoelde 
schriftelijke toestemming is verplicht die aan een 
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering 
terstond ter inzage af te geven.

een bui niet meer zichtbaar is en 
is het niet of nauwelijks 
schadelijk voor het milieu.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden op de weg of openbaar water enig 

aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 
verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich 
te hebben.

2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de 
genoemde materialen of gereedschappen niet zijn 
gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als 
verboden in artikel 2:42

Vervallen Voorgesteld wordt dit artikel te 
laten vervallen omdat het 
moeilijk te handhaven is. 
Bijvoorbeeld: wanneer staat vast 
dat iemand die verf bij zich heeft 
dit voor verboden handelingen 
wil gaan gebruiken? Artikel 2.42 
is toereikend. 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen en vervoer geprepareerde voorwerpen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden op een openbare plaats te 1. Het is verboden op een openbare plaats Lid 1: Dit betreft een aanpassing 
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vervoeren of bij zich te hebben 
inbrekerswerktuigen, lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander 
gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan 
dienen zich onrechtmatig de toegang tot een 
gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig 
sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door 
middel van braak te vergemakkelijken of het 
maken van sporen te voorkomen.

2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van 
winkels te vervoeren of bij zich te hebben een 
voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het 
plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken.

3. Dit verbod is niet van toepassing indien de 
bedoelde werktuigen, voorwerpen of middelen niet 
zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich 
onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te 
verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of 
te verbreken, diefstal door middel van braak te 
vergemakkelijken of het maken van sporen te 
voorkomen.

inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich 
te hebben.

2. Dit verbod is niet van toepassing als  de 
bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet 
zijn bestemd om zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te 
verschaffen, onrechtmatig sluitingen te 
openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken 
van sporen te voorkomen.

3. Het is verboden op een openbare plaats of 
in de nabijheid van winkels te vervoeren of 
bij zich te hebben een voorwerp dat er 
kennelijk toe is uitgerust om het plegen van 
(winkel)diefstal te vergemakkelijken. 

4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet 
van toepassing als redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de in dat lid bedoelde 
voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid 
bedoelde handelingen

aan de beknoptere tekst van de 
model APV: de opsomming van 
werktuigen is geschrapt.
Lid 3 en 4: Dit betreft een 
redactionele aanpassing (zie ook 
toelichting op art 2:44 APV). Het 
gaat hierbij om het vervoeren 
van geprepareerde tassen dan 
wel andere voorwerpen op de 
weg of in de nabijheid van 
winkels.
Teneinde de private belangen 
van de ingezetenen te 
beschermen, is in lid 2 
opgenomen dat dit verbod niet 
geldt indien redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat de 
desbetreffende burger geen 
intentie heeft om winkeldiefstel te 
gaan plegen.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel 

uitmaakt van een door het college aangewezen 
gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op:

1. Het is voor personen die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt verboden op 
een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke 

Aanpassing VNG 

Door aanpassing in de Drank- en 
Horecawet van de leeftijd 
waarop jongeren in het openbaar 
alcohol mogen drinken ontstond 
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a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als 
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet; en

b. en andere plaats dan een horecabedrijf als 
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing 
geldt krachtens artikel 35 van de Drank en 
Horecawet .

met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. 

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een 

horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van 
de Drank- en Horecawet; en

b. en andere plaats dan een horecabedrijf 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van 
de Drank en Horecawet .

een overlap met dit artikel. Om te 
voorkomen dat een ‘dubbel’ 
verbod ontstaat, waardoor deze 
bepaling mogelijk zelfs 
onverbindend zou kunnen 
blijken, is nu ingevoegd dat het 
verbod in de APV slechts geldt 
voor mensen boven de 18.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Het is verboden op een openbare plaats een fiets of 
een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een 
raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een 
gebouw of in de ingang van een portiek indien:
a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil 

van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek; of
b. daardoor die ingang versperd wordt.

Vervallen In het kader van de deregulering  
wordt voorgesteld dit artikel te 
laten vervallen. Een 
rechthebbende kan zelf de 
eigenaar van de fiets 
aanspreken. Dit is een 
verantwoordelijkheid van burgers 
onderling.
Art. 5.12 regelt deze materie 
voldoende voor gebieden waar 
gemeente overlast door fietsen 
wil beperken.

Artikel 2:57 Loslopende honden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden die hond te laten verblijven of te laten 
1. Het is de eigenaar of houder van een hond    

verboden die hond te laten verblijven of te    
Aanpassing VNG
De volgorde van de bepalingen 
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lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg indien de 

hond niet is aangelijnd;
b. op een voor het publiek toegankelijke en 

kennelijk als zodanig ingerichte 
kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of 
sportvoorziening of op een andere door het 
college aangewezen plaats; of

c. op de weg indien die hond niet is voorzien van 
een halsband of een ander identificatiemerk 
dat de eigenaar of houder duidelijk doet 
kennen.

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is 
niet van toepassing op door het college 
aangewezen plaatsen.

3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a 
en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of 
houder van een hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een 

geleidehond of sociale hulphond laat 
begeleiden; of

b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd 
opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

laten lopen: 
a. op een voor het publiek toegankelijke en 

kennelijk als zodanig ingerichte 
kinderspeelplaats, of speelweide of op 
een andere door het college        
aangewezen plaats; 

b. binnen de bebouwde kom op een 
openbare plaats indien de hond niet is 
aangelijnd;

c. buiten de bebouwde kom op een door 
het college aangewezen plaats indien de 
hond niet is aangelijnd; of

d. op een openbare plaats indien die hond 
niet is voorzien van een identificatiemerk 
dat de eigenaar of houder duidelijk doet 
kennen.

2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van
    toepassing op door het college aangewezen
    plaatsen.
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c,
    is niet van toepassing op de eigenaar of 
    houder van een hond: 
    a. die zich vanwege zijn handicap door een
         geleidehond of sociale hulphond laat
         begeleiden; of
    b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd
        opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

in het eerste lid is gewijzigd 
zodat binnen en buiten de 
bebouwde koma achter elkaar 
staan. 
Lid 1a ‘zandbak’ komt te 
vervallen, aangezien we deze in 
Leusden niet meer hebben. Als 
dat in de toekomst wel het geval 
zal zijn, vallen zij onder een 
kinderspeelplaats.
Lid 1 b: ‘weg’ is vervangen door 
‘openbare plaats’. Immers, ook in 
parken en plantsoenen is 
loslopen niet toegestaan.
Lid 1c: Deze bepaling is 
opgenomen om de mogelijkheid 
te bieden om buiten de 
bebouwde kom gebieden aan te 
wijzen waar honden aangelijnd 
moeten blijven.
Lid 1d: ‘halsband’ is geschrapt 
omdat dit niets toevoegt 
Lid1 d: ook hier is ‘weg’ 
vervangen door ‘openbare 
plaats’ 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Degene die zich met een hond op een openbare 1. Degene die zich met een hond op een Lid 1b: Op verzoek van toezicht 
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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

a. die zich vanwege zijn handicap door een 
geleidehond of sociale hulphond laat 
begeleiden; of

b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd 
opleidt tot geleidehond of sociale 
hulphond.

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen.

    openbare plaats begeeft is verplicht 
a. ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van 

die hond onmiddellijk worden verwijderd.
b. een deugdelijk hulpmiddel bij zich te 

hebben voor het opruimen van de 
uitwerpselen van de hond.

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 bepaalde in het eerste lid is niet van
    toepassing op door het college aangewezen
    plaatsen.

en handhaving wordt voorgesteld 
wordt deze bepaling op te 
nemen om de mogelijkheid tot 
handhaving te verruimen.

Lid 2: Aanpassing VNG. 
Voorheen waren ook opleiders 
van hulphonden vrijgesteld van 
het gebod hondenpoep op te 
ruimen. Deze uitzondering is 
geschrapt omdat er vanuit de 
optiek van het opleiden van 
hulphonden geen reden is 
waarom de opleiders niet kunnen 
opruimen.

Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht 

ervoor te zorgen dat dat paard zich niet van 
uitwerpselen ontdoet: 

a. op een gedeelte van de weg dat 
bestemd is of mede bestemd is voor 
het verkeer van voetgangers, fietsers 
en bromfietsers;

b. op een voor kinderen ingerichte 
openbare speelplaats;

c. op een andere door het college 
aangewezen plaats.

2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in 
het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven 

1. De eigenaar of houder van een paard is 
verplicht ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van dat paard niet terecht 
komen op een: 

a. gedeelte van de weg dat bestemd is 
of mede bestemd is voor het verkeer 
van voetgangers, fietsers en 
bromfietsers;

b. voor kinderen ingerichte openbare 
speelplaats

c. andere door het college aangewezen 
plaats.

Als een paard een opvangzak 
draagt zou er strikt genomen nog 
steeds sprake zijn van een 
verboden handeling. Immers, het 
paard ontdoet zich van 
uitwerpselen in de zak. Reden 
om de formulering aan te 
passen.
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indien de eigenaar of houder van het paard er 
zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk 
worden verwijderd.

2. De strafbaarheid wegens overtreding van 
het in het eerste lid gestelde gebod wordt 
opgeheven indien de eigenaar of houder van 
het paard er zorg voor draagt dat de 
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Indien 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.

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. 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
zodanig is ingericht dat de hond niet kan 
bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de 
korf een geringe opening van de bek 

1. Als de burgemeester 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.

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. 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

Aanpassing VNG.

De bevoegdheid tot het opleggen 
van een aanlijn- en 
muilkorfgebod was voorheen aan 
het college toebedeeld. Een 
dergelijk besluit heeft een sterk 
openbare orde karakter en wordt 
vaak genomen na een incident, 
waardoor een zekere spoed 
geboden is. Om die redenen is 
de burgemeester aangewezen 
om deze ge- en verboden op te 
leggen.

Lid 4: Dit betreft een 
redactionele aanpassing aan de 
wijzigingen in artikel 2:57
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toelaat en dat geen scherpe delen binnen 
de korf aanwezig zijn.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste 
lid onder c, dient een hond als bedoeld in het 
eerste lid voorzien te zijn van een door de 
bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek 
identificatienummer door middel van een 
microchip die met een chipreader afleesbaar is

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.

4. Onverminderd 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 bevoegde minister op aanvraag verstrekt 
uniek identificatienummer door middel van 
een microchip die met een chipreader 
afleesbaar is.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden op door het college ter 

voorkoming of opheffing van overlast of schade 
aan de openbare gezondheid aangewezen 
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de 
Wet milieubeheer , bij dat aanwijzingsbesluit 
aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met 

inachtneming van de door het college 
in het aanwijzingsbesluit gestelde 
regels;

c. aanwezig te hebben in een groter 
aantal dan in die aanwijzing is 
aangegeven; of

d. te voeren.

1. Het is verboden op door het college ter 
voorkoming of opheffing van overlast of 
schade aan de openbare gezondheid 
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting 
in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat 
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met 

inachtneming van de door het college 
in het aanwijzingsbesluit gestelde 
regels;

c. aanwezig te hebben in een groter 
aantal dan in die aanwijzing is 
aangegeven. 

d. te voeren, indien daardoor overlast 

Lid 1 d: Redactionele 
aanpassing om doel van het 
verbod te concretiseren
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3. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen plaats die een 
krachtens het eerste lid is aangewezen, ontheffing 
verlenen van een of meer verboden bedoeld in het 
eerste lid.

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

voor de omgeving ontstaat.
2.   Het college kan de rechthebbende op een
      onroerende zaak gelegen binnen 
      een plaats die krachtens het eerste lid is
      aangewezen, ontheffing verlenen van een of 
      meer verboden bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:62 Loslopend vee

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
De rechthebbende op herkauwende en eenhoevige 
dieren of varkens (vee) 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.

vervallen Voorgesteld wordt deze bepaling 
te laten vervallen omdat in 
praktijk is gebleken dat dit een 
slapend artikel is. Het betreft een 
vanzelf-sprekende 
verantwoordelijkheid van 
eigenaar van de dieren. Het is in 
het belang van de openbare orde 
en veiligheid, maar ook in hun 
eigen belang dat zij er alles aan 
doen om te voorkomen dat vee 
losloopt op de openbare weg.

Artikel 2.73 A Carbidschieten

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in Apv 2013 1. Het is verboden in de open lucht carbid te 

schieten.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 

Toevoeging uitvoeringspraktijk.
Vanwege de toenemende 
overlast en de risico’s van 
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niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 
december tussen 12.00 uur en 24.00 uur en 
op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen 
met een maximale inhoud van 50 liter en 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

� a. er wordt geschoten door een persoon
�             van 16 jaar of ouder, niet onder 
�             invloed zijnde van alcohol/drugs en
�             onder toezicht van een of meerdere 
�             personen van 18 jaar of ouder;
� b. er worden geen handelingen verricht 
�             of nagelaten waarvan degene die het
�             carbidschieten verricht weet of 
�             redelijkerwijs had kunnen vermoeden
�             dat daardoor gevaren kunnen 
�             optreden voor mens en milieu;
� c. er wordt gebruik gemaakt van eigen
�             grond of grond van derden met 
�             toestemming van de eigenaar;
� d. het vrijschootsveld bedraagt ten
�     minste 75 meter; hierin bevind zich
�     geen publiek en liggen geen openbare
�     paden of wegen;

e. er wordt geschoten in een richting
    welke tegengesteld is aan de richting
    waarin de dichtstbijzijnde
    woonbebouwing, voorzieningen voor 
    het houden van dieren en de
    openbare weg is gelegen;
f. de afstand vanaf de plek waar het

carbidschieten, is het wenselijk 
hiervoor regels te stellen. De 
noodzaak daartoe vloeit voort uit 
het feit dat carbid schieten niet 
onder enige wettelijke regeling 
valt en daarmee op dit moment 
niet verboden is. In deze 
bepaling wordt carbidschieten 
uitsluitend tijdens de 
jaarwisseling toegestaan, waarbij 
aan de genoemde voorwaarden 
moet worden voldaan.
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    carbidschieten plaatsvindt ligt op
    tenminste:  75 meter ten opzichte
    van woonbebouwing, 300 meter van
    medische- en zorginstellingen en 300
    meter van inrichtingen waar dieren
    worden gehouden.

3. De burgemeester kan ter voorkoming van 
gevaar, schade of overlast of in het belang 
van de natuurbescherming, plaatsen in de 
gemeente aanwijzen waar het gestelde in 
het tweede lid niet van toepassing is.

4. Dit artikel is niet van toepassing, voor zover   
de Wet milieubeheer, de Wet wapens en     
munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het     
Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het 
verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar 
heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in 
of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en 
weer of rond te rijden met het kennelijke doel om 
middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de 
Opiumwet , of daarop gelijkende waar, al dan niet 
tegen betaling, af te leveren, al dan niet tegen betaling 

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is 
het verboden zich op een openbare plaats op te 
houden met het kennelijke doel om middelen als 
bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of 
daarop gelijkende waar, al dan niet tegen 
betaling, af te leveren, aan te bieden of te 
verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin 
te bemiddelen.

Aanpassing VNG

Zaaknr. L210325 36



aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te 
zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in APV 2013 Het is verboden op of aan de weg, op een 

andere openbare plaats of in een voor publiek 
toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de 
artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop 
gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan 
wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten 
behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen 
voorhanden te hebben

Toevoeging VNG 

Op sommige plaatsen in de 
publieke ruimte ervaren mensen 
hinder, overlast en gevoelens 
van onveiligheid doordat op die 
plaatsen drugs worden gebruikt. 
Een aantal gemeenten heeft 
daarom al enkele jaren een 
bepaling in de APV opgenomen 
waarbij openlijk drugsgebruik 
wordt verboden. De rechtspraak 
is een aantal jaren wisselend 
geweest, waarbij in een aantal 
gevallen zo’n bepaling 
onverbindend werd geacht 
omdat de rechter van oordeel 
was dat door de overlap met de 
Opiumwet (men kan immers 
verboden substanties niet 
gebruiken zonder deze – in strijd 
met de Opiumwet – voorhanden 
te hebben) de zgn. bovengrens 
van de gemeentelijke 
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regelgevende bevoegdheid werd 
geschonden. Inmiddels is er een 
rechterlijke consensus ontstaan 
waarbij zo’n bepaling, omwille 
van de openbare orde, dus met 
een ander motief dan de 
Opiumwet, toelaatbaar wordt 
geacht.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. De burgemeester is bevoegd overeenkomstig 

artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot 
plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde 
duur ten behoeve van het toezicht op een 
openbare plaats. 

2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens 
ten aanzien van andere openbare plaatsen.

1. De burgemeester is bevoegd 
overeenkomstig artikel 151c van de 
Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van  
camera’s voor een bepaalde duur ten 
behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats. 

2. De burgemeester heeft die bevoegdheid 
eveneens ten aanzien van andere voor het 
publiek toegankelijke plaatsen.

Aanpassing VNG 

Lid 1. Per 1 juli 2016 is de 
Wijziging van de Gemeentewet 
in verband met de verruiming 
van de bevoegdheid van de 
burgemeester tot de inzet van 
cameratoezicht (Stb. 2016/130) 
in werking getreden. Op grond 
van het hierbij gewijzigde artikel 
151c van de Gemeentewet kan 
de raad thans bij verordening – 
zoals de APV – de burgemeester 
de bevoegdheid verlenen om, als 
dat in het belang van de 
handhaving van de openbare 
orde noodzakelijk is, te besluiten 
om voor een bepaalde duur 
camera’s in te zetten ten 
behoeve van het toezicht op een 
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openbare plaats als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet openbare 
manifestaties en andere bij 
verordening aan te wijzen 
plaatsen die voor eenieder 
toegankelijk zijn. Niet langer is 
deze mogelijkheid beperkt tot het 
plaatsen van vaste camera’s, 
thans behoort ook mobiel 
cameratoezicht tot de 
mogelijkheden. Met de wijziging 
van artikel 2:77, eerste lid, van 
de APV (het woord ‘vaste’ komt 
te vervallen) wordt van de 
mogelijkheid om de bevoegdheid 
van de burgemeester te 
verruimen
gebruikgemaakt. Of deze 
(verruimde) bevoegdheid ingezet 
wordt blijft uiteindelijk ter 
beoordeling van de 
burgemeester, die hierbij onder 
andere gehouden is aan de 
kaders en procedures zoals deze 
zijn uiteengezet in artikel 151c 
van de Gemeentewet.

Lid 2: De gemeenteraad heeft 
op grond van artikel 151c lid 1 
van de Gemeentewet de 
bevoegdheid om ook andere 
plaatsen, die zonder enige vorm 
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van beperking publiek 
toegankelijk zijn, aan te wijzen 
als openbare plaats en zo onder 
de reikwijdte van de wet te 
brengen. Het gaat dan om 
plaatsen, zoals parkeerterreinen, 
die vanwege het doelgebonden 
verblijf niet onder de definitie van 
openbare plaats uit de Wet 
Openbare Manifestaties vallen. 
De wetgever heeft hiermee 
beoogd dat gemeenten snel 
kunnen inspelen op gebleken 
lokale behoeften. Het 
uitgangspunt blijft te allen tijde 
dat het cameratoezicht 
noodzakelijk moet zijn met het 
oog op de handhaving van de 
openbare orde.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in APV 2013 1. De burgemeester kan in het belang van de 

openbare orde, het voorkomen of beperken 
van overlast, het voorkomen of beperken 
van aantastingen van het woon- of 
leefklimaat, de veiligheid van personen of 
goederen, de gezondheid of de zedelijkheid 
aan een persoon die strafbare feiten of 

Toevoeging door VNG.

Met de gebiedsontzegging kan 
de burgemeester optreden tegen 
personen die strafbare feiten of 
openbare orde verstorende 
handelingen verrichten en veelal 
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openbare orde verstorende handelingen 
verrichten een bevel geven zich gedurende 
ten hoogste 48 uur niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een 
openbare plaats op te houden.

2. Met het oog op de in het eerste lid 
genoemde belangen kan de burgemeester 
aan een persoon aan wie tenminste 
eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is 
gegeven en die opnieuw strafbare feiten of 
openbare orde verstorende handelingen 
verricht, een bevel geven zich gedurende 
ten hoogste acht weken niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een 
openbare plaats op te houden.

3. Een bevel krachtens het tweede lid kan 
slechts worden gegeven als het strafbare feit 
of de openbare orde verstorende handeling 
binnen zes maanden na het geven van een 
eerder bevel, gegeven op grond van het 
eerste of tweede lid, plaatsvindt.

4. De burgemeester beperkt de krachtens het 
eerste of tweede lid gegevene bevelen, als 
hij dat in verband met de persoonlijke 
omstandigheden van betrokkene 
noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan 
op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van 
een bevel.

al eenmaal een bestuurlijke 
waarschuwing hebben 
ontvangen

Artikel 4:1 Definities

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
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In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als 

bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als 

eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of 
anderszins een inrichting drijft;

d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet 
specifiek aan één of een klein aantal 
inrichtingen is verbonden;

e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die 
gebonden is aan één of een klein aantal 
inrichtingen;

f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en 
gebouwen die op grond van artikel 1 van de 
Wet geluidhinder worden aangemerkt als 
geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering 
van gebouwen behorende bij de betreffende 
inrichting;

g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op 
grond van artikel 1 van de Wet 
geluidhinder worden aangemerkt als 
geluidsgevoelige terreinen met uitzondering 
van terreinen behorende bij de betreffende 
inrichting;

h. onversterkte muziek: muziek die niet 
elektronisch is versterkt.

In deze afdeling wordt verstaan onder:
- gevoelige gebouwen: hetgeen 

daaronder wordt verstaan in artikel 
1.1. van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer;

- houder van een inrichting: degene 
die als eigenaar, bedrijfsleider, 
beheerder of anderszins een 
inrichting drijft;

- incidentele festiviteit: festiviteit of 
activiteit die gebonden is aan één of 
een klein aantal inrichtingen;

- inrichting: hetgeen daaronder wordt 
verstaan of in artikel 1.1 van de Wet 
milieubeheer, met dien verstande dat 
de artikelen 4:2 tot en met 4;5 
uitsluitend van toepassing zijn op 
inrichtingen type A of type B als 
bedoeld in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer;

- onversterkte muziek: muziek die niet 
elektronisch is versterkt

Diverse redactionele wijzigingen 
VNG.
De definities in artikel 4:1 zijn 
aangepast en in alfabetische 
volgorde geplaatst.

Barim (Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer) 
vervangen door 
Activiteitenbesluit milieubeheer

Collectieve festiviteiten zijn 
festiviteiten die aansluiten bij 
landelijke festiviteiten zoals 
Koningsdag, Bevrijdingsdag, 
Carnaval, Oud en Nieuw en 
Hemelvaartsdag. Door deze 
aanwijzing kunnen 
horecabedrijven en 
evenementenorganisaties 
festiviteiten ontplooien die 
afgestemd zijn op de landelijke 
festiviteiten.
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Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. De geluidsnormen 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 per kalenderjaar 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 4.113, eerste lid, van het 
Besluit gelden niet voor door het college per 
kalenderjaar 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 een of meer van de 
volgende delen.

4. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier 
weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar 
bekend.

5. 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.

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.

1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 
2.17, 217a, 219, 219a, 2.19 en 2.20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 
gelden niet voor door het college per 
kalenderjaar 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 per kalenderjaar 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 een of meer 
delen van de gemeente. 

4. Het college maakt de aanwijzing ten minste 
vier weken voor het begin van een nieuw 
kalenderjaar bekend.

5. 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.

6. Het equivalente geluidsniveau, met een 

Diverse redactionele wijzigingen 
VNG.

Lid 6. Om de hinder vanwege 
lage tonen te beperken wordt de 
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7. 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.

8. 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 om 01:00 uur te 
worden beëindigd.

middelingstijd van 1 minuut gemeten in de 
meterstand Fast, veroorzaakt door de 
inrichting, bedraagt op de gevel(s) van 
geluidgevoelige gebouwen of op 50 meter 
afstand van de muziekbron, indien er geen 
woning binnen genoemde afstand aanwezig 
is, maximaal LAeq 80 dB(A), LCeq 93(C) en 
LAmax 95 dB(A).

7. Bij de beoordeling van muziekgeluiden wordt 
er geen straffactor (10 dB(A)) voor 
muziekgeluid en geen bedrijfsduurcorrectie 
toegepast. Stemgeluiden worden conform de 
milieuregelgeving 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, 217a, 2.19, 219a en 2.20 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 
4:5 uiterlijk om 01:00  uur te worden 
beëindigd, met dien verstande dat een 
maximale eindtijd van 24:00 uur geldt indien 
de afstand tussen de muziekbron/erfgrens 
van een inrichting en de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning minder dan 50 meter 
bedraagt.

normeenheid dB(C) naast de 
dB(A) ingevoerd. Dit heeft te 
maken met het 
frequentiespectrum van 
muziekgeluid en de 
hinderbeleving van lage 
frequenties. Deze lage tonen 
dringen ook gemakkelijker door 
in geluidsgevoelige gebouwen 
terwijl hogere tonen daarentegen 
doorgaans door de muren 
worden tegengehouden. Lage 
tonen (bassen) zijn daarom 
veelal bepalend voor de 
hinderbeleving in de omgeving.

Lid 7. Is inhoudelijk grotendeels 
hetzelfde als het oude lid 7, met 
dien verstande dat expliciet 
benoemd is dat stemgeluiden 
conform de milieuregelgeving 
buiten beschouwing worden 
gelaten. 

Lid 8. Is inhoudelijk grotendeels 
hetzeflde als het oude lid 8, met 
dien verstande dat, ter 
bescherming van omwonenden, 
de eindtijd een uur korter is als 
de gevel van de dichstbijzijnde 
woning minder dan 50 meter 
bedraagt. 
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Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 

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 
ten minste twee weken voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld.

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 6 incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te houden 
ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 
4.113, eerste lid, van het Besluit niet van 
toepassing is, mits de houder van de inrichting ten 
minste 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 

1. Het is een inrichting toegestaan op 
maximaal 6 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar incidentele festiviteiten te 
houden waarbij de geluidsnormen bedoeld in 
de artikelen 2.17, 217a, 2.19, 219a en 2.20 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
artikel 4:5 niet van toepassing zijn, mits de 
houder van de inrichting ten minste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit 
daarvan melding heeft gedaan aan het 
college.

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 6 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 ten minste 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 

Diverse redactionele wijzigingen 
VNG.
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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 gevel van geluidgevoelige 
gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

7. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt 
het ten gehore brengen van extra muziek - hoger 
dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 
van deze verordening - uiterlijk om 24:00 uur 
beëindigd. 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 beschouwen gelaten.

8. De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid geldt 
voor het bebouwde gedeelte van de inrichting 
inclusief overdekte buitenruimte en niet voor de 
buitenruimte.

9. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 
voor het onmiddellijk doorlaten van personen of 
goederen.

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. Bij een incidentele festiviteit mag het 
equivalent geluidsniveau, veroorzaakt door 
de inrichting op de gevels van 
geluidgevoelige gebouwen voor de 
dagperiode maximaal 20 dB(A), voor de 
avondperiode maximaal 25 dB(A) en voor de 
nachtperiode maximaal 30 dB(A) hoger zijn 
ten opzichte van de geluidvoorschriften in 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. De 
volgende geluidnormen gelden:

Festiviteit binnen gebouw van een inrichting

Tabel (zie APV)

Festiviteit op het terrein van de inrichting

Tabel (zie APV)

7. Bij de beoordeling van muziekgeluiden als 
bedoeld in het zesde lid wordt er geen 
straffactor (10dB(A)) voor muziekgeluid en 
geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
Stemgeluiden worden conform de 
milieuregelgeving buiten beschouwing 
gehouden.

Lid 6. De in dit lid genoemde 
normen zijn gebaseerd op 
ervaringen van geluidmetingen 
en  andere gemeenten die ook 
een dB(C) norm hanteren. Het 
verschil tussen dB(A) en dB(C) 
zorgt ervoor dat het aandeel lage 
tonen bij veel van de 
muziekevenementen wordt 
ingeperkt. Deze inperking is 
echter niet zodanig dat deze 
muziekevenementen niet meer 
tot hun recht komen. Nieuw in 
deze bepaling is dat de 
geluidnormen niet alleen meer 
betrekking hebben op 
festiviteiten binnen het gebouw 
van de inrichting, maar ook op 
festiviteiten (buiten) op het 
terrein van de inrichting. De 
inhoud van het oude lid 8 is 
daarmee vervallen.

Lid 7. Is inhoudelijk grotendeels 
hetzelfde als het oude lid 7, met 
dien verstande dat expliciet 
benoemd is dat stemgeluiden 
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8. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
in een gebouw blijven ramen en deuren 
gesloten, behoudens voor het onmiddellijk 
doorlaten van personen of goederen. 

9. In de buitenruimte van de inrichting mogen 
tijdens incidentele festiviteiten muzikale 
activiteiten worden gehouden, mits:

- de dichtstbijzijnde woningen ten 
opzicht van de erfgrens van de 
inrichting, of de opstelling van de 
muziekbron op het terrein van de 
inrichting, op minimaal 50 meter 
afstand liggen; en

- incidentele festiviteit plaatsvindt in de 
dag- en/of avondperiode (tussen 7.00 
en 23.00 uur). 

conform de milieuregelgeving 
buiten beschouwing worden 
gelaten.

Lid 8. Is het oude lid 9.

Lid 9. Behalve de geluidsnormen 
voor de buitenruimte zoals die 
zijn opgenomen in lid 6 gelden 
nu ook een voorschriften 
waaraan de inrichting moet 
voldoen bij het houden van 
incidentele festiviteiten waarbij 
muzikale activiteiten in de 
buitenruimte worden gehouden.  

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte 

muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid 
onder f en vijfde lid van het Besluit binnen 
inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van 
toepassing, met dien verstande dat: 

a. de in de tabel aangegeven waarden 
binnen in- of aanpandige gevoelige 
gebouwen niet gelden indien de 
gebruiker van deze gevoelige 
gebouwen geen toestemming geeft 

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte 
muziek als bedoeld in artikel 2.18 eerste lid 
onder f en vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer binnen inrichtingen is de onder 
e. opgenomen tabel van toepassing met dien 
verstand dat: 

a. de in de tabel aangegeven waarden 
binnen in- of aanpandige gevoelige 
gebouwen niet gelden als de gebruiker 

Diverse redactionele wijzigingen 
VNG.
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voor het in redelijkheid uitvoeren of 
doen uitvoeren van geluidsmetingen;

b. de in de tabel aangegeven waarden 
op de gevel ook gelden bij gevoelige 
terreinen op de grens van het terrein;

c. de waarden in in- en aanpandige 
gevoelige gebouwen, voor zover het 
woningen betreft, gelden in 
geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten;

d. bij het bepalen van de geluidsniveaus 
zoals vermeld in de tabel geen 
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

e. Tabel (zie APV)
2. Voor de duur van 2 x 2 uur in de week is 

onversterkte muziek, vanwege het oefenen door 
muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- 
en fanfaregezelschappen, in een inrichting 
gedurende de dag- en avondperiode 
uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus 
in het eerste lid.

3. Indien versterkte elementen worden 
gecombineerd met onversterkte elementen, 
wordt het hele samenspel beschouwd als 
versterkte muziek en is het Besluit van 
toepassing.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op 
collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld 
in artikel 4:2 en artikel 4:3.

van deze gevoelige gebouwen geen 
toestemming geeft voor het in 
redelijkheid uitvoeren of doen 
uitvoeren van geluidsmetingen;

b. de in de tabel aangegeven waarden op 
de gevel ook gelden bij gevoelige 
terreinen op de grens van het terrein;

c. de waarden in in- en aanpandige 
gevoelige gebouwen, voor zover het 
woningen betreft, gelden in 
geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfruimten;

d. bij het bepalen van de geluidsniveaus 
zoals vermeld in de tabel geen 
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast;

2. Tabel (zie APV)
3. Voor de duur van 2 x 2 uur in de week is 

onversterkte muziek, vanwege het oefenen 
door muziekgezelschappen zoals orkesten, 
harmonie- en fanfaregezelschappen, in een 
inrichting gedurende de dag- en avondperiode 
uitgezonderd van de genoemde 
geluidsniveaus in het eerste lid.

4.  Als versterkte elementen worden 
gecombineerd met onversterkte elementen, 
wordt het hele samenspel beschouwd als 
versterkte muziek en is het Activiteitenbesluit 
milieu van toepassing.

5.  Het eerste lid is niet van toepassing op 
collectieve en incidentele festiviteiten als 
bedoeld in de artikelen  4:2 en 4:3.

Lid 2. Is oude 1 e
Lid 3. Is oude lid 2.

Lid 4. Is oude lid 3.

Lid 5. Is oude lid 4.
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Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en 
putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in 
een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, 
nadeel voor de gezondheid of hinder voor de 
gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

vervallen
Dit probleem doet zich vrijwel 
niet voor. Het is een slapend 
artikel gebleken. Voorgesteld 
wordt dit artikel te laten 
vervallen.

Artikel 4:9a Verbod ballonnen op te laten

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in Apv 2013.

1. Het is verboden ballonnen van welk 
materiaal dan ook op te laten stijgen.

2. Onder een ballon wordt mede verstaan: 
herdenkingsballon, sfeerballon, papierballon, 
geluksballon of –lampion, vuurballon, Thaise 
wensballon, dan wel een voorwerp dat door 
middel van open vuur, helium of andere 
gassen opstijgt en zonder sturing wegdrijft.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van 
toepassing op een heteluchtballon, zijnde 
een luchtvaartuig.

Concept motie ballonnen Groen 
Links en PvdA zoals besproken 
in de raad op 20 december 2018.
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Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen en parkeren reclamevoertuigen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in APV 2013  1. Het is verboden op een weg een voertuig te

      parkeren met het kennelijke doel het
      voertuig te koop aan te bieden of te
      verhandelen.
2    Het is verboden een voertuig dat is voorzien
      van een aanduiding van handelsreclame,

op de weg te parkeren met het kennelijk doel 
om daarmee handelsreclame te maken.

3.   Het college kan ontheffing van het verbod
      verlenen

Op verzoek van de 
toezicht&handhaving wordt 
voorgesteld artikel 5:3 en 5:4 uit 
de model APV gecombineerd op 
te nemen, zodat kan worden 
opgetreden tegen het parkeren 
van voertuigen langs de weg met 
het doel reclame te maken of het 
voertuig te verkopen.

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in APV 2013 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 het 
bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Aanpassing VNG.

Dit artikel is toegevoegd naar 
aanleiding van de uispraak van 
Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 
mei 2016, 
ECLI;NL:GHARL:2016:3927, en 
de uitleg 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 
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te laten gelden.

Artikel 5:12 A Overlast van fietswrakken

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Niet in APV 2013 1. Het is verboden een fietswrak op of aan de 

weg te plaatsen of te hebben.
2. Onder een fietswrak als bedoeld in het 

eerste lid wordt verstaan een fiets of 
gedeelten daarvan die:
a. in onvoldoende staat van onderhoud 

verkeert,
b. in verwaarloosde toestand verkeert, en
c. een geringe economische waarde heeft.

Op verzoek van de 
toezicht&handhaving  wordt 
voorgesteld om dit artikel op te 
nemen zodat kan worden 
opgetreden tegen overlast van 
fietswrakken die onbeheerd 
worden achtergelaten.

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
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 

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, 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 bij het 
aanvaarden van geld of goederen bij het 
aanbieden van diensten of goederen 
waartoe ook worden gerekend geschreven 

Aanpassing VNG 

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 
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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.

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;
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;
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.

geheel of ten dele bestemd is 
voor een liefdadig of een ideëel 
doel.
Deze wervingsactiviteiten 
onderscheiden zich van 
inzamelingsactiviteiten door het 
feit dat er geen
geld of zaken worden 
ingezameld en geen 
intekenlijsten worden ingevuld. In 
plaats daarvan werft
de betreffende instelling leden of 
donateurs. In de praktijk bestaat 
onduidelijkheid over de vraag of 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten 8/10
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.
Omdat aan het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (hierna: CBF) 
geen wetgevende bevoegdheid
toekomt, is de vrijstelling van het 
collecteverbod voor instellingen 
met een CBF-keurmerk
vervangen door een vrijstelling 
voor een instelling die is 
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ingedeeld in het door het college 
voor het
betreffende kalenderjaar 
vastgestelde collecte- en 
wervingsrooster. Het college 
moet dus per
kalenderjaar (jaarlijks) een 
collecte- en wervingsrooster 
vaststellen. Daarbij maakt hij 
gebruik van
het door het CBF gepubliceerde 
collecte- en wervingsrooster. 
Voor de in genoemde roosters
ingedeelde instellingen geldt de 
vergunningplicht niet. Op deze 
manier wordt geborgd dat er in 
een
bepaalde week in een bepaalde 
gemeente slechts één collecte of 
werving wordt gehouden en
worden de uitgangspunten van 
het gemeentelijk beleid (een 
gelijkmatige verdeling van 
activiteiten
door bonafide instellingen) dus 
geborgd zonder dat een 
vergunning hiervoor noodzakelijk 
is.
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Artikel 5:15 Ventverbod

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden te venten indien daardoor de 

openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het 
verboden te venten op zon- en feestdagen en 
maandag t/m zaterdag tussen 21:00 en 10:00 uur.

3. Het verbod als bedoeld in het derde lid geldt niet 
ten aanzien van het te koop aanbieden en 
verkopen van voor directe consumptie geschikte 
eetwaren en alcoholvrije dranken.

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 
van de Wegenverkeerswet

1. Het is verboden te venten op door het 
college in het belang van de openbare orde 
aangewezen openbare plaatsen, dagen en 
uren. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod. 

3. Het verbod is niet van toepassing op:
a. situaties waarin wordt voorzien door 

artikel 5 van de Wegenverkeerswet;
b. het venten van met gedrukte of 

geschreven stukken waarin 
gedachten en gevoelens worden 
geopenbaard. 

Aanpassing VNG.

Venten werd voorheen in 
beginsel altijd en overal 
toegestaan, tenzij de venter 
daarbij de openbare orde 
verstoorde. Een zo algemene 
norm bleek voor handhavers 
lastig hanteerbaar. In deze 
nieuwe bepaling is gekozen voor 
een bepaling waarbij het college 
in het belang van de openbare 
orde gebieden en tijden kan 
aanwijzen waar het venten is 
verboden.

Het venten van meningsuitingen 
wordt beschermd door artikel 7 
van de Grondwet, daarom is 
daarvoor in lid 5 een aparte 
regeling opgenomen. Artikel 5:16 
kan daarmee vervallen.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid is niet 

van toepassing op het venten met gedrukte of 
geschreven stukken waarin gedachten en 

vervallen
Aanpassing VNG (zie 
bovenstaande toelichting 
wijziging art. 5.15.
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gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, van de Grondwet .

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is 
het venten van gedrukte en geschreven stukken 
waarin gedachten en gevoelens worden 
geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid 
van de Grondwet verboden:

a. op door het college aangewezen openbare 
plaatsen; of

b. op door het college aangewezen dagen en 
uren.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod in het tweede lid.

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

Artikel 5:22 Begripsbepaling

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. In deze afdeling wordt verstaan onder 

snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek 
toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk 
tweedehands en incourante goederen worden 
verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf 
een standplaats.

2. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:
a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in 

artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, 
van de Gemeentewet ;

b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Vervallen
Met oog op deregulering wordt 
de snuffelmarkt onder de 
evenementenvergunning 
gebracht, waarmee artikel 5.22 
en 5.23 kunnen vervallen.
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Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is verboden zonder vergunning van de 

burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.
2. Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend 

dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in 
gebruik zijn als winkel in de zin van de 
Winkeltijdenwet.

3. De burgemeester weigert de vergunning wegens 
strijd met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit.

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.

Vervallen
Zie toelichting artikel 5:22.

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Het is in verband met de veiligheid op het 

openbaar water verboden een voorwerp, niet 
zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar 
water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, 
indien dit door zijn omvang of vormgeving, 
constructie of plaats van bevestiging gevaar 
oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar 
water of voor het doelmatig en veilig gebruik 
daarvan dan wel een belemmering vormt voor het 

1. Het is verboden een voorwerp, niet zijnde 
een vaartuig, op, in of boven openbaar water 
te plaatsen, aan te brengen of te hebben, als 
dit door zijn omvang of vormgeving, 
constructie of plaats van bevestiging gevaar 
oplevert voor de bruikbaarheid van het 
openbaar water of voor het doelmatig en 
veilig gebruik daarvan dan wel een 
belemmering vormt voor het doelmatig 

Aanpassing VNG 

Net als bij artikel 2:12 is hier in 
reactie op de nieuwe 
jurisprudentie rond de meldingen 
gekozen voor een beperkte 
aanpassing van dit artikel. Er is 
een nieuw vierde lid opgenomen, 
dat regelt dat van een melding 
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doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar 
water.

2. Degene die voornemens is een steiger, een 
meerpaal of een ander voorwerp met een 
permanent karakter op, in of boven openbaar 
water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee 
weken tevoren een melding aan het college.

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en 
contactgegevens van de melder, en een 
beschrijving van de aard en omvang van het 
voorwerp.

4. Het verbod in het eerste lid geldt is niet van 
toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 
het Wetboek van Strafrecht, de 
Scheepvaartverkeerswet, het 
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet , de 
Provinciale vaarwegenverordening, de 
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde 
Telecommunicatieverordening.

beheer en onderhoud van het openbaar 
water.

2. Degene die voornemens is een steiger, een 
meerpaal of een ander voorwerp met een 
permanent karakter op, in of boven 
openbaar water te plaatsen, doet daarvan 
uiterlijk twee weken tevoren een melding 
aan het college.

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres 
en contactgegevens van de melder, en een 
beschrijving van de aard en omvang van het 
voorwerp.

4. Van de melding wordt kennis gegeven op de 
in de gemeente gebruikelijke wijze van 
bekendmaking. 

5. Het verbod is niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht, de 
Scheepvaartverkeerswet, het 
Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer 
rijkswaterstaatwerken, de Provinciale 
vaarwegenverordening of het bepaalde bij of 
krachtens de Telecommunicatiewet.

openbaar kennis wordt gegeven, 
zodat belanghebbenden 
desgewenst bezwaar kunnen 
aantekenen. Het oude vierde lid 
is geactualiseerd en 
vernummerd tot vijfde lid.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Het is verboden een voor het redden van 
drenkelingen bestemd en daartoe bij het water 
aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander 
doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te 
maken.

Vervallen
Dit is een slapend artikel 
gebleken. Bovendien is de 
strekking van het artikel 
vanzelfsprekend. Derhalve wordt 
voorgesteld om dit artikel te laten 
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vervallen.

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening 
bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 
categorie en kan bovendien worden gestraft met 
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Overtreding van het bij of krachtens deze 
verordening bepaalde en de daarbij op grond 
van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
tweede categorie.

2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van 
de Wet op de economische delicten van 
toepassing op overtreding van het bepaalde 
bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde lid, 
juncto eerste lid, 2:11, tweede lid, 2:12, 
eerste lid, en 4:11, tweede lid.

3.  In geval van overtreding van de krachtens
     artikel 3, derde lid, van de Wet 
     Veiligheidsregio’s gestelde regels kan het 
     college een bestuurlijke boete opleggen van
     ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel
     64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s

Lid 2 Aanpassing VNG 
Overtredingen van bepalingen 
die voortvloeien uit de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht (zoals 
handelingen zonder of in strijd 
met een omgevingsvergunning) 
zijn in de Wet op de 
economische delicten (Wed) 
aangeduid als economische 
delicten. Dat heeft gevolgen voor 
de strafmaat, die onder de Wed 
anders is dan onder de APV. Om 
dat onderscheid duidelijk te 
maken is het tweede lid 
toegevoegd.

Lid 3: Aanpassing VNG 
De bevoegdheid om een 
bestuurlijke boete op te leggen 
ter handhaving van de 
voorschriften, gesteld bij of 
krachtens artikel 3 van de Wet 
veiligheidsregio’s, blijft ook na de 
inwerkingtreding van het Besluit 
in stand. Nu het Besluit echter 
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voorziet in regeling van de 
onderwerpen die voorheen in de 
Brandbeveiligingsverordening 
geregeld waren, kan de 
bestuurlijke boete niet meer 
opgelegd worden wegens 
overtreding van de bepalingen 
uit de verordening maar wegens 
overtreding van de bepalingen 
uit het Besluit. Nu de 
Brandbeveiligingsverordening is 
ingetrokken, wordt de 
bevoegdheid een bestuurlijke 
boete op te leggen in artikel 6:1 
van de APV ondergebracht.

Artikel 6:2 Toezichthouders

Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of 

krachtens deze verordening bepaalde zijn belast: 
de medewerker toezicht en inspectie van de 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en voor milieu 
de aangewezen ambtenaren krachtens artikel 
18.4, lid 3, Wet milieubeheer.

2. Het college dan wel de burgemeester kan 
daarnaast andere personen met dit toezicht 
belasten.

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of 
krachtens deze verordening bepaalde zijn 
belast ambtenaren van:

- de politie, als bedoeld in artikel 2, 
onder a, van de Politiewet 2012; 
alsmede ieder, voor zover het betreft 
zaken die aan zijn toezicht zijn 
toevertrouwd;

- de Koninklijke marechaussee, indien 
zij belast zijn met een politietaak 
zoals genoemd in artikel 4 van de 
Politiewet 2012;

- de buitengewoon 

Lid 1: Na wijziging van deze 
bepaling zijn ook  
politieambtenaren en 
ambtenaren van de Koninklijke 
Marechaussee aangewezen als 
toezichthouder. Zij hebben 
daarmee de 
toezichtsbevoegdheden zoals 
genoemd in de artikelen 5:15 tot 
en met 5:19 van de Awb. Deze 
ambtenaren combineren dan, net 
als voor de Boa’s het geval is, 
het toezichthouderschap met 
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opsporingsambtenaren van de 
gemeente Leusden.

2. Verder zijn met het toezicht op de naleving 
van het bepaalde bij of krachtens deze 
verordening belast de bij besluit van het 
college of de burgemeester aan te wijzen 
personen. 

hun taak als 
opsporingsambtenaar. 

Lid 2: met deze bepaling kunnen 
het college en de burgemeester 
zonodig nog andere personen 
aanwijzen als toezichthouder.
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