Bijlage: Toelichting herziening APV voor Delft 2009 – 2010
In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen beknopt weergegeven. Voor een verdere toelichting op de herziening van de APV voor Delft, zie het desbetreffende
raadsvoorstel. De APV is opnieuw ingedeeld, zoals mogelijk in overeenstemming met de model APV. De artikelen zijn hernummerd conform dezelfde systematiek die in de
model APV wordt gehanteerd. Het eerste cijfer verwijst naar het hoofdstuk, het tweede cijfer naar het artikel. Per hoofdstuk worden de artikelen doorgenummerd.

Nieuw
artikel nr.
Hst 1

Oud
(=huidig)
artikel nr.
Hst 1

1:1

1.1

1.2

1.2

Opschrift nieuw
Beknopte omschrijving wijziging
(cursief = vervallen artikel of (in een aantal gevallen is de wijziging letterlijk weergegeven)
verplaatst)
Algemene bepalingen
Alle bepalingen in dit hoofdstuk zijn redactioneel aangepast aan de
nieuwe model APV.
Begripsbepalingen
Redactionele aanpassing aan model APV, met uitzondering van
definitie van “bebouwde kom”.; o.a. aanpassing van de term “weg”.
Er is een onderscheid gemaakt tussen “weg” als openbare plaats
en “weg” zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
Beslistermijn
Toevoeging van lid 4 en lid 5:
4. In geval van een groot evenement zoals genoemd in artikel
2.2.1, eerste lid, geldt een beslissingstermijn tot 4 weken vóór de
datum van het desbetreffende evenement, mits is voldaan aan het
bepaalde in artikel 1.3, derde lid.
5. In geval van een evenement zoals genoemd in artikel 2.2.1,
tweede lid, geldt een beslissingstermijn tot 2 weken vóór de datum
van het desbetreffende evenement, mits is voldaan aan het
bepaalde in artikel 1.3, vierde lid.

1:3

1:4

1.3

1.4

Indiening aanvraag

Toevoeging van lid 3 en lid 4:

Voorschriften en
beperkingen

3. In geval van een groot evenement zoals genoemd in artikel
2.2.1, eerste lid, geldt een indieningstermijn van uiterlijk 16 weken
voorafgaande aan de datum van het desbetreffende evenement.
4. In geval van een evenement zoals genoemd in artikel 2.2.1,
tweede lid, geldt een indieningstermijn van uiterlijk 8 weken
voorafgaande aan de datum van het desbetreffende evenement.
Redactionele wijziging: Schrapping van het gedeelte uit de eerste
zin:
“Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of

Toelichting

Conform model APV.
De definitie van bebouwde kom blijft behouden vanwege
huidig art. 2.3.14 (loslopende honden ).
Toevoeging van deze lidnummers vindt plaats naar
aanleiding van de Nota Integraal Evenementenmodel; deze
nota is behandeld in de collegevergadering van 2 juni 2009
en besproken in de raadscommissie Samenleving en
Volkshuisvesting van 30 juni 2009.
Met deze bepalingen wordt enerzijds zoveel mogelijk
aangesloten bij de APV van de gemeente Den Haag, zodat in
de regio Haaglanden op bepaalde onderdelen zoveel
mogelijk stroomlijning plaatsvindt en afstemming over politieinzet bij evenementen kan plaatsvinden. Anderzijds wordt
aangesloten bij de bepalingen in de model APV.
Zie ook Hoofdstuk 2 Afdeling 7 Evenementen.
Zie de toelichting hierboven.

Conform model APV

ontheffing..”.
1:5

1.5

1:6

1.6

1:7
1:8

1.8
1.9
1.7

Persoonlijk karakter van
vergunning of ontheffing
Intrekking of wijziging van
vergunning of ontheffing
Termijnen
Weigeringsgronden
Inzage vergunning of
ontheffing

Conform model APV
Conform model APV
Conform model APV
Bepaling komt geheel te vervallen:

Is al geregeld in de Algemene wet Bestuursrecht.

De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze op
eerste vordering van een ambtenaar belast met de zorg voor de
naleving van een of meer bepalingen van deze verordening ter
inzage af te geven aan deze ambtenaar
Hoofdstuk Hoofdstuk 2
2
Afdeling 1 Afdeling 1
2:1

2.1.1

2:2

2.1.2

Openbare Orde
Bestrijding van
ongeregeldheden
Samenscholing en
ongeregeldheden
Verstoren openbare orde

Naamswijziging

Conform model APV

Toevoeging in lid 5 “en/of stoffen”;

In art. 2.1.2 is ook “stof” opgenomen in lid 2.

In lid 2 is toegevoegd “en” , het tekstgedeelte komt te luiden:

Het kan gaan om een voorwerp of om een stof.

“…. Voorwerp en/of stof…”
2.1.3

Kennisgeving optocht

2.1.4

Te verstrekken gegevens

Afdeling 2
2:3

Artikel komt te vervallen; optochten zijn opgenomen onder de
Afdeling Evenementen, Afdeling ….
Artikel komt te vervallen; optochten zijn opgenomen onder de
Afdeling Evenementen, Afdeling ….

Betoging
2.1.6

Kennisgeving betogingen
op openbare plaatsen

Dit artikel is inhoudelijk gewijzigd.

Aanhef is aangepast aan de model APV.

In lid 1 wordt verwezen naar de Wet openbare manifestaties; de
termijn van kennisgeving wordt gewijzigd van 3 x 24 uur naar 4 x 24
uur, conform de APV Den Haag.
In lid 2 wordt bepaald dat de burgemeester de termijn van
kennisgeving kan bekorten.
In lid 3 wordt aangegeven welke gegevens de kennisgeving
tenminste moet bevatten.
In lid 4 wordt aangegeven dat het Regiokorps Politie Haaglanden
datum en tijdstip van inlevering vermeld en een kopie daarvan

Dit artikel stond al opgenomen in de APV voor Delft.
In de model APV is ook een dergelijk artikel opgenomen; er is
echter voor gekozen aan te sluiten bij het desbetreffende
artikel van de APV Den Haag vanwege de afstemming binnen
de politie regio Haaglanden

2

2:4

2.1.5

Verboden betoging

2.1.7

Verspreiden van gedrukte
stukken
Beperking aanbieden e.d.
van geschreven of gedrukte
stukken of afbeeldingen

Afdeling 3
2:5

Afdeling 4
2.1.8

2:6

Vertoningen e.d. op de
weg
Feest en muziek en
dergelijke

2.1.9

Dienstverlening

2.1.10

Straatartiest

verzend naar degene die de kennisgeving heeft gedaan.
Lid 5 bepaalt dat na overleg schriftelijke stukken worden
toegezonden, waaronder eventuele gemaakte afspraken inzake een
ordelijk verloop.
Artikel is inhoudelijk aangepast i.v.m. verboden betogingen en
manifestaties

Artikel had eerst betrekking op verboden optochten. Het
artikel kan worden gebruikt in geval van verboden
betogingen; er is ook een bevelsbevoegdheid voor de politie
opgenomen.

Nieuwe afdeling

Conform model APV

Geen inhoudelijke aanpassing; redactionele aanpassing

Conform model APV

Artikel is geschrapt; dit valt onder Afdeling Evenementen,
Hoofdstuk 1, Afdeling 7.

Als gevolg van nadere uitwerking van de Nota Integraal
Evenementenmodel; zie ook de toelichting bij Afdeling 7 (hst.
2) Evenementen.
Artikel komt te vervallen.
Het huidige artikel voorziet in een meldingsplicht. In de
praktijk wordt de artikel niet of nauwelijks gebruikt; in het
kader van deregulering en vermindering van administratieve
lasten kan het komen te vervallen.
Dit artikel wordt gewijzigd in:
Dit artikel wordt gewijzigd naar aanleiding van ervaringen in
de praktijk. Het is nog steeds toegestaan akoestische muziek
1. Het is toegestaan akoestische muziek ten gehore te brengen in
ten gehore te brengen zonder dat daarvoor een vergunning
de openbare ruimte, mits:
aangevraagd moet worden of een melding moet worden
niet langer dan een half uur op dezelfde plaats en
gedaan. Wel worden er vanwege overlast die ondernemers of
niet binnen een straal van 75 meter gemeten vanaf deze
anderen zoals omwonenden, kunnen ervaren, enige
plaats en niet vanaf een plaats die eerder op dezelfde dag beperkingen gesteld aan tijd en plaats.
is ingenomen;
de verkeersstromen niet worden gehinderd.
Beperkingen worden niet gesteld ten aanzien van andere
2. Het is verboden akoestische muziek ten gehore te brengen op
soorten straatartiesten. Hiermee worden vanuit de praktijk
door de burgemeester aangegeven plaatsen.
geen problemen gesignaleerd. Wel heeft de burgemeester de
3. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest,
bevoegdheid in die gevallen waar bijvoorbeeld sprake is van
straatfotograaf, tekenaar of filmoperateur op te treden op of aan de
aantoonbare overlast en (verkeers)veiligheidsproblemen op
door de burgemeester aangegeven wegen of gedeelten daarvan
aangegeven plaatsen een verbod tot optreden uit te
4. De burgemeester kan de werking van het verbod van lid 2
vaardigen.
beperken tot bepaalde dagen of uren.
5. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.
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Afdeling 5
2:7

2.1.11

2:8

2.1.12

Bruikbaarheid en aanzien
van de weg
Voorwerpen of stoffen op,
aan of boven de weg

Geen wijziging in het huidige artikel.

Aanleggen, beschadigen en Redactionele aanpassing; vervallen van lid 4.
veranderen van een weg

Dit artikel staat opgenomen op de lijst van
dereguleringsvoorstellen/vermindering administratieve lasten
van de VNG (Model APV). In dit kader (project REAL) wordt
binnen de gemeente aandacht besteed aan de omzetting van
dit artikel. Dit zal naar verwachting de eerste helft van 2010
zijn beslag krijgen. Daarbij dienen de mogelijke gevolgen van
wijziging door het laten vervallen van de vergunningplicht
goed in kaart te worden gebracht. Dat betreft et name de
uitwerking/gevolgen betreft voor de binnenstad van Delft, de
werkzaamheden de komende jaren rond de Spoorzone, de
gevolgen voor handhaving (verschuiving van toetsing vooraf
naar handhaving “achteraf”) en de gevolgen voor
precarioheffing. Daarom wordt momenteel nog geen wijziging
voorgesteld.
Redactionele aanpassing zoveel mogelijk conform model
APV. Ook de model APV blijft voorzien in een
vergunningstelsel in verband met de impact op de openbare
ruimte.
Lid 4 van het huidige artikel kan vervallen vanwege de
totstandkoming van de gemeentelijke verordening
Ondergrondse Infrastructuren (VOI). De VOI regelt de

meldings- en vergunningplicht per categorie
werkzaamheden. De Telecommunicatieverordening is
2:9

2.1.13

Afdeling 6

2:10
2:11

Maken, veranderen van
een uitweg

Artikel wordt inhoudelijk gewijzigd. In plaats van een
vergunningstelsel is een algemene bepaling opgenomen, daarin is
aangegeven dat van tevoren een melding gedaan moet worden
aan het college onder indiening van schets en foto. Ook wordt
aangegeven dat in bepaalde omstandigheden het college een
verbod kan uitvaardigen.

ingetrokken bij de inwerkingtreding van de VOI.
Grotendeels conform model APV. Als gevolg van
deregulering en vermindering van administratieve lasten komt
de vergunningplicht te vervallen. Wel dient er van te voren
een melding gedaan te worden bij het college, waarbij
bepaalde voorwaarden van toepassing zijn.
Ook is het mogelijk dat het college een verbod uitvaardigt.
Overigens wordt onder uitweg ook “uitrit” verstaan.
Lid 3 van de model APV is niet opgenomen. Dit lidnummer
heeft betrekking op de zgn. Lex Silencio Positivo.

Veiligheid op de weg
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Veroorzaken gladheid
Winkelwagentjes
Hinderlijke beplanting of
voorwerp

Artikel wordt geschrapt; het is niet nodig dit in de APV te regelen.
Nummering wordt gewijzigd; artikel wordt inhoudelijk gehandhaafd.
Geen inhoudelijke wijziging.

Artikel is ook niet meer opgenomen in model APV.
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2:12

2.1.17
2.1.18

2:13

Openen straatkolken en
dergelijk
Verbod vuur te stoken

Geen inhoudelijke wijziging, wijziging nummering.

Rookverbod in bossen en
natuurterreinen

Nieuw artikel.
Het biedt de mogelijkheid om op te treden in periodes van droogte,
net zoals al het geval is om barbecuen e.d. te verbieden in
perioden van droogte, zie daarvoor art… (nieuw; voorheen art.
2.1.18). De model APV voorziet in een verbod in een periode door
het college aangewezen. Het artikel is aangepast conform de
benadering in art… (huidig artikel 2.1.18). De brandweer heeft de
mogelijkheid een verbod uit te vaardigen.
Is inhoudelijk niet gewijzigd. Is verplaatst en opgenomen in
Hoofdstuk 5 Afdeling 8 - Verbod vuur te stoken
Geen inhoudelijke wijziging; alleen wijziging nummering.

2.1.19

Voorkoming vreugdevuren

2:14

2.1.20

2:15

2.1.21

2.1.22

Voorzieningen voor verkeer
en verlichting
Verwijdering en dergelijke
van voorzieningen van
verkeer en verlichting
Veiligheid op het ijs

2.1.23
2.1.24

Verbod carbid te schieten
Gebiedsontzegging

2.1.25

(Nacht)verblijf aan de weg

2:16

Afdeling 7
2:17
2.2.1

Evenementen
Begripsbepaling

Artikel is gewijzigd en verplaatst; is opgenomen in nieuwe Afdeling
8 van Hoofdstuk 5 (Verbod vuur te stoken).
Dit artikel is grotendeels overgenomen uit de model APV. In
dit artikel is ook bepaald dat de brandweer i.t.t. het college
zoals bepaald in het model artikel, een verbod kan
uitvaardigen.

Geen inhoudelijke wijziging; alleen wijziging nummering.

Artikel wordt geschrapt.

Geen inhoudelijke wijziging; alleen wijziging nummering.
Geen inhoudelijke wijziging, artikel is verplaatst naar Hoofdstuk 2
Afdeling 15 Veiligheidsrisicogebieden, Gebiedsontzegging en
Cameratoezicht op Openbare Plaatsen.
Artikel wordt geschrapt in verband met opnemen Hoofdstuk 4
Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen.

Artikel is inhoudelijk gewijzigd. Er wordt een onderscheid gemaakt
in 3 soorten evenementen: Grote evenementen, evenementen en
kleine evenementen.
Lid 2 sub f komt te vervallen wegens overbodigheid.

In model APV staat dit artikel als optioneel aangegeven.
Handhaven artikel is niet noodzakelijk; in verband met
verminderen regelgeving wordt artikel geschrapt. Politie kan
in voorkomende gevallen optreden op basis van andere
bepalingen.

Artikel is overbodig geworden wegens opname nieuwe
afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen.

Inhoud artikel is aangepast aan de nota Integraal
Evenementenmodel behandeld in de collegevergadering d.d.
2 juni 2009 en besproken in de raadscommissie Samenleving
en Volkshuisvesting d.d. 30 juni 2009. Zie ook de toelichting
bij art . 1:2 en art. 1:3.
Artikel 2.1.8 Feest en muziek en dergelijke is opgenomen in
deze Afdeling.
M.b.t. lid 2 sub f is op te merken dat Optochten (art. 2.1.3 en
art. 2.1.5 huidige nummering) vallen onder dit nieuwe artikel
2:17; artikel 2.1.9 Dienstverlening komt te vervallen.
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2:18

2:19

Afdeling 8

2.2.2

2.2.3

Evenementen

Ordeverstoring bij
evenementen
Toezicht op inrichtingen
tot het verschaffen van
nachtverblijf

Lid 2 wordt gewijzigd in:
2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:
a. het aantal redelijkerwijs te verwachten aanwezigen niet
meer bedraagt dan 250 personen;
b. het evenement plaatsvindt tussen 09:00 uur en 23:00 uur;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of
na 23:00 uur;
d. het evenement geen nadelige gevolgen heeft voor de
verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming of de
veiligheid van personen of goederen;
e. er een organisator is, en
f. de organisator binnen 3 weken voorafgaand aan het
evenement daarvan melding heeft gedaan aan de
burgemeester.
Lid 3 wordt gewijzigd in:
3. De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de
melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld
in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde,
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar
komt.
Lid 4 wordt gewijzigd in:
Het college kan voor evenementen gebieden en/of locaties
aanwijzen en/of nadere regels stellen.
Toevoeging van lid 5 en lid 6;
5. De burgemeester kan nadere regels vaststellen betreffende het
beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het houden
van een evenement.
6. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of
aan de weg, voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.
Geen inhoudelijk wijziging, alleen wijziging nummering.

Zie ook de toelichting hierboven.

Nieuwe afdeling conform model APV

De verplichting tot het bijhouden van een nachtregister door
een exploitatant/leidinggevende is ook al geregeld in het
Wetboek van Strafrecht.
De toegevoegde waarde om deze Afdeling op te nemen in de
APV is daarin gelegen dat – voorzover dat niet al in andere
gemeentelijke verordeningen is geregeld – een exploitant de
gemeente in kennis stelt van (beëindiging) van de exploitatie.
Voorts verplicht art. 2:22 degene die ergens overnacht
relevante gegevens te verstrekken aan de exploitant. Het
voorschrijven van een bepaald model waarin de

Met de onderverdeling in soorten evenementen wordt
aangesloten bij de verdeling zoals die ook in Den Haag wordt
gehanteerd; ook wordt aangesloten bij bepalingen in de
model APV.
Voor kleine evenementen zoals een straatfeest of een
buurtbarbecue is geen vergunning vereist, maar kan worden
volstaan met een melding (zoals ook is geregeld in huidig art.
2.1.8; dit komt te vervallen).
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2:20
2:21

Begripsbepaling
Kennisgeving exploitatie

2:22

Verschaffing gegevens
nachtregister

Afdeling 9

Toezicht op
speelgelegenheden

2:23
2:24

2.7.1
2.7.2

2.7.4

Begripsomschrijving
Maximum aantal automaten
in hoog- en laagdrempelige
inrichtingen
Aanwezigheidsvergunning,
tenaamstelling, nietoverdraagbaarheid
Overname

2:25

2.7.3

2:26

2.7.5

Kleine kansspelen

Afdeling
10

Afdeling 3 –
Hst 2

Maatregelen tegen
overlast en baldadigheid

2:27

2.6.2

2:28

2.3.1

Betreden gesloten woning
of lokaal
Plakken en kladden

2:29

2.3.2

2:30

2.3.2

Vervoer plakgereedschap
e.d.
Vervoer
inbrekerswerktuigen en
hulpmiddelen voor
winkeldiefstal

exploitant/leidinggevende de gegevens vastlegt, is niet
noodzakelijk en derhalve niet opgenomen.
Politie-ambtenaren zullen voor deze Afdeling worden
aangewezen als toezichthouder; zodat zij bevoegd zijn in
bestuursrechtelijke zin, toezicht te houden op naleving van
deze bepalingen.
Definitie van wat wordt verstaan onder inrichting.
Zie hierboven.
Dit artikel verplicht degene die een inrichting exploiteert of daarvan de Zie hierboven.
feitelijke leiding heeft, de burgemeester binnen drie dagen na
oprichting of andere wijziging, daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
Dit artikel verplicht degene die in een inrichting nachtverblijf houdt de Zie hierboven.
exploitant/leidinggevende een aantal (persoonlijke) gegevens te
verschaffen.

Inhoudelijk niet gewijzigd; alleen de nummering.
Inhoudelijk niet gewijzigd; alleen de nummering.

Inhoudelijk niet gewijzigd; alleen de nummering.

Dit artikel wordt geschrapt wegens overbodigheid, gezien art. 2.7.3 lid
1.
Inhoudelijk niet gewijzigd; alleen de nummering.

Redactionele wijziging en verplaatsing van het artikel.

Conform model APV

De term “openbare weg” wordt in de leden 1 en 2 gewijzigd in
“openbare plaats”.
Voor het overige geen inhoudelijke wijzigingen.
Geen inhoudelijke wijziging.

Wijziging term conform model APV.

Aan lid 1 wordt toegevoegd: of fietsendiefstal te plegen;
redactionele aanpassing van lid 1 door toevoeging “of op een andere
voor publiek toegankelijke plaats”

Huidige artikel in conform artikel zoals dat in de APV Den
Haag is opgenomen. Om een bijdrage te leveren aan het
bestrijden van fietsendiefstal door de politie is expliciet
opgenomen dat men ook geen gereedschap bij zich mag

7

2:31

4.3.1

2:32

2.3.4

Bescherming
groenvoorzieningen
Hinderlijk gedrag op
openbare plaatsen

Lid 1 komt als volgt te luiden:
Het is verboden op de weg of op een andere voor publiek
toegankelijke plaats te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse
sleutels (.……) 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
fietsendiefstal te plegen of het maken van sporen te voorkomen.
Lid 3 redactionele aanpassing.
Inhoudelijk niet gewijzigd; artikel is verplaatst naar Afdeling .. van
hoofdstuk …
Inhoudelijke wijziging; nieuw lidnummer is toegevoegd; redactioneel
gewijzigd conform model APV; hernummering lidnummers.
Lid 2 komt als volgt te luiden:
Een ieder die zich hinderlijk op een openbare plaats gedraagt zoals
omschreven in lid 1 van dit artikel, is verplicht op een daartoe
strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen
of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

2:33
2:34

2:35

2.3.5
2.3.6

2.3.7

Verboden drankgebruik
Verboden gedrag bij of in
gebouwen.

Hinderlijk gedrag in voor
publiek toegankelijke
ruimten

Aanhef artikel is gewijzigd.
Nieuw lidnummer is toegevoegd. Hernummering lidnummers.
Lid 2 komt als volgt te luiden:
Een ieder die zich hinderlijk gedraagt bij of in gebouwen zoals
omschreven in lid 1 van dit artikel, is verplicht op een daartoe
strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen
of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen
Nieuw lidnummer is toegevoegd. Hernummering lidnummers.
Lid 2 komt als volgt te luiden:
Een ieder die zich hinderlijk gedraagt in voor publiek toegankelijke
ruimten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel is verplicht op een
daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te
vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen
Redactioneel aangepast.
Artikel is verplaatst.

2:36

4.2.1

Natuurlijke behoefte doen

2:37

5.4.1

2:38

2.3.8

Onbetamelijk gedrag op een Artikel wordt verplaatst van hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 2 Afdeling 10.
begraafplaats
Messen en andere
Geen inhoudelijk wijziging.
voorwerpen als wapen

hebben, zoals afgebroken fietsenstandaards, die gebruikt
worden bij fietsendiefstal.

Als gevolg van jurisprudentie (invoegen verwijzingen naar
arresten) kan een politie-ambtenaar in bepaalde situaties zich
niet meer baseren op art. 2 Politiewet wanneer hij iemand
een bevel geeft zich te verwijderen van een bepaalde plek..
Een dergelijk verwijderingsbevel dient te zijn gebaseerd op
een specifieke bevelsbevoegdheid welke is opgenomen in
een wettelijke bepaling.
Om de politie de mogelijkheid te geven tijdig op te treden in
situaties die mogelijk kunnen escaleren is in dit artikel deze
specifieke bevelsbevoegdheid opgenomen.
Zie de toelichting hierboven bij artikel 2.3.4 huidige
nummering (Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen).

Zie de toelichting hierboven bij artikel 2.3.4 huidige
nummering (Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen).

Conform model APV.

Dit artikel is opgenomen in de herziening van de APV in
2004. Vanwege een technische omissie was de tekst van dit
artikel enige tijd niet opgenomen in de RIS versie van de
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APV.
2:39
2:40

2.3.9
2.3.10

2:41

2.3.10a

2:42

2.3.11

Bedelarij
Neerzetten van fietsen en
dergelijke
Overlast van fiets of
bromfiets op markt en
kermisterrein e.d.
Bespieden van personen

Geen inhoudelijk wijziging.
Redactionele aanpassing “op een openbare plaats”i.p.v. de “weg”.
Geen inhoudelijk wijziging.
Wijziging van lid 2; toevoeging van “of elektronisch”

Aanpassing in verband met technologische ontwikkelingen.

Lid 2 komt als volgt te luiden:
Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch
of elektronisch instrument een zich in een gebouw, woonwagen of
woonschip bevindende persoon te bespieden.
2:43
2:44

2.3.12
2.3.13
2.3.14

2:45

2.3.15

2:46

2.3.16

Sleuteladres
Loslopende honden,
verboden plaatsen,
identificatie
Verontreiniging door
honden
Gevaarlijke honden

Geen inhoudelijk wijziging; hernummering artikel.
Dit artikel was al eerder vervallen.
Geen inhoudelijk wijziging; hernummering artikel

Geen inhoudelijk wijziging; hernummering artikel
Redactionele wijziging in lid 1; “weg” is vervangen door “openbare
plaats”.
Inhoudelijke wijziging van lid 3 sub b
De definitie van muilkorf wordt gewijzigd.

Wijziging in verband met vervallen van de regeling muilkorven
voor honden bij hondsdolheid, zoals genoemd in lid 3 sub b.
Definitie is overgenomen van de Regeling agressieve dieren
(zie lid 4) welke regeling ook is komen te vervallen, daarom
komt lid 4 ook te vervallen.

Lid 4 komt te vervallen.
2:47

2.3.17

2:48

2.3.18
2.3.19

Afdeling
11

Houden van hinderlijke of
schadelijke dieren
Vervallen
Loslopend vee en pluimvee

Geen inhoudelijk wijziging.
Dit artikel was al eerder vervallen.
Geen inhoudelijk wijziging.

Bepalingen ter bestrijding
van heling van goederen
De bepalingen uit de model APV zijn hier opgenomen ter vervanging
van de desbetreffende bepalingen uit de APV voor Delft..

2:49
2:50

2.4.1
2.4.2

Begripsbepaling
Verplichtingen met
betrekking tot het

Conform model APV
Conform model APV
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2:51

2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.4.6

2.5.1

Afdeling
12
2:52

Vervoer van gevaarlijke
stoffen

Conform model APV

Vervallen
Vervallen

Voorgesteld wordt dit artikel op te nemen in de Exploitatieverordening
Horeca 1998 wanneer deze wordt gewijzigd, conform benadering in
de model APV.
Dit artikel komt te vervallen.

Dit onderwerp is uitputtend geregeld in de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen. De mogelijkheid om ontheffing te verlenen
volgt rechtstreeks uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het
artikel is daarmee overbodig. Het laten vervallen van het
artikel heeft geen verdere gevolgen voor de verleende
ontheffingen en de handhaving hiervan.
Ter vergelijking, de gemeenten Den Haag en Rotterdam
hebben dit onderwerp eveneens niet (meer) in de APV
geregeld.

Drugsoverlast
2.6.1

2.6.2
2:53

verkoopregister
Voorschriften als bedoeld in
artikel 437ter van het
Wetboek van Strafrecht
Verhuurinrichtingen van
voertuigen
Vervreemding van door
handeling verkregen
goederen
Verhandeling in
horecabedrijven

2.6.3

Handel in en gebruik van
verdovende middelen

Betreden gesloten woning
of lokaal
Verzameling van 2 of meer
personen in verband met
harddrugs

Wijziging art. 1 lid 1, toegevoegd wordt “en rond te bewegen”.
Lid 1 komt als volgt te luiden:
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of
aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer en rond 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, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te
zijn of daarin te bemiddelen.
Artikel is verplaatst, zie hierboven, nieuwe nummering is art. 2:27.
Lid 1 en lid 2 zijn gewijzigd. In plaats van “op of aan wegen” c.q. “van
wegen” is opgenomen “(in) het gebied”.

Conform desbetreffende bepaling in de APV Den Haag. Voor
de volledigheid en om misverstanden te voorkomen wordt
deze zinsnede toegevoegd.

Mocht een aanwijzing noodzakelijk zijn, dan is het meer
helder en duidelijk, zowel in de feitelijke beschrijving als in de
communicatie daarover om uit te gaan van een bepaald
gebied in plaats van “wegen”.
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Overigens wordt in sommige steden (Den Haag, Rotterdam
bepaald dat het altijd verboden is deel uit te maken van een
verzameling ivm harddrugs. In Den Haag begint “de
verzameling” te tellen vanaf 4 personen. In Delft is al eerder
gekozen voor een gebiedsaanwijzing. Is een gebied eenmaal
aangewezen dan ligt de grens van de “verzameling” echter
op 2 personen.
Ook was in dit artikel al expliciet de bevelsbevoegdheid voor
de politie-ambtenaar (zie hierboven) opgenomen.
Afdeling
13

Veiligheidsrisicogebieden,
gebiedsontzegging en
Cameratoezicht op
openbare plaatsen

2:54

2.8.1
Afd. 8

Veiligheidsrisicogebieden

Geen inhoudelijke wijziging; hernummering en verplaatsing.

2:55

2.1.24

Gebiedsontzegging

Geen inhoudelijke wijziging; hernummering en verplaatsing.

2:56

2.9.1
Afd. 9

Cameratoezicht op
openbare plaatsen

Geen inhoudelijke wijziging; hernummering en verplaatsing.

Hoofdstuk
3
Afdeling 1
3:1
3.1.1
3:2
3.1.2
3:3
3.1.3
Afdeling 2

3:4

3.2.1

In de model APV zijn de artikelen inzake bestuurlijke
ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht
opgenomen in een nieuwe Afdeling. Het artikel inzake
bestuurlijke ophouding is in Delft niet in de APV opgenomen.
Toegevoegd is het artikel m.b.t. gebiedsontzegging

Seksinrichtingen,
escortbedrijven, straat- en
raamprostitutie e.d.
Begripsbepalingen
Begripsomschrijving
Nieuw artikel conform model APV
Bevoegd bestuursorgaan
Nieuw artikel conform model APV
Nadere regels
Nieuw artikel conform model APV
Seksinrichtingen,
straatprostitutie,
sekswinkels en dergelijke
Seksinrichtingen

Geen inhoudelijke wijziging.

Lid 5 van dit artikel wordt vooralsnog gehandhaafd, t.w. de
vergunning voor bepaalde tijd (één jaar). Hoewel vanuit de
Dienstenrichtlijn de vergunning voor onbepaalde tijd wordt
voorgestaan, zijn uitzonderingen daarop wel mogelijk. In dit
geval wordt een uitzondering gemaakt - die kan worden
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beschouwd als dwingende reden van algemeen belang - met
name speelt daarbij de openbare orde en veiligheid een
belangrijke rol. Daarnaast heeft de gemeente hier tot nog toe
geen ervaring mee opgedaan. Een vergunning voor bepaalde
tijd geeft betere mogelijkheden voor sturing van mogelijke
openbare orde problemen.
3:5
3:6
3:7

3.2.2
3.2.3
3.2.4

3:8

3.2.5

3:9
3:10

3.2.6
3.2.7

Afdeling 3
3:11
3:12

3.3.1
3.3.2

Beslistermijn en
weigeringsgronden
Beslistermijn
Weigeringsgronden

3.4.1
3.4.2

Beëindiging exploitatie;
wijziging beheer
Beëindiging exploitatie
Wijziging beheer

Afdeling 4
3:13
3:14

Afdeling 5
3:15
3.5.1
3:16

Hoofdstuk
4

Gedragseisen exploitant
Sluitingstijden
Tijdelijke afwijking
sluitingstijden; (tijdelijke)
sluiting
Aanwezigheid van en
toezicht door exploitant en
beheerder
Straat- en raamprostitutie
Tentoonstellen, aanbieden
en aanbrengen van
erotisch-pornografische
goederen, afbeeldingen e.d.

3.5.2

Intrekking en sluiting
Intrekking van de
vergunning
Sluiting

Geen wijziging
Geen wijziging
Geen wijziging

Geen wijziging

Geen wijziging
Geen wijziging

Geen wijziging
In dit artikel is opgenomen in nieuw lid 1 sub 2 dat een vergunning
wordt geweigerd indien een seksinrichting zich zal bevinden binnen
een straal van 250 meter vanaf een school.

Geen wijziging
Geen wijziging
Geen wijziging
Geen wijziging
Geen wijziging

Bescherming van het
milieu en het
natuurschoon en zorg
voor het uiterlijk aanzien
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van de gemeente
Afdeling 1
4:1
4.1.1
4:2
4.1.2
4:3
4.1.3

4:4

4.1.4

4:5
4:6

4.1.5
4.1.6

4:7

4.1.7

4:8

4.1.8

Afdeling 2
4.2.1
Afdeling 3
4.3.1

Afdeling
2

Afdeling 4

4:9
4:10

4.4.1
4.4.2

Afdeling 3
4:11
4:12
4:13

Hoofdstuk Hoofdstuk 5

Geluidhinder
Geluidhinder algemeen
Geluidsapparaten
Geluidhinder door
motorvoertuigen of
bromfietsen
Geluidhinder door
vrachtauto’s
Begripsomschrijvingen
Aanwijzing collectieve
festiviteiten
Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Geen wijziging.
Geen wijziging.
Geen wijziging.

Geen wijziging.
Geen wijziging.
Geen wijziging
Incidentele festiviteiten worden uitgebreid van 8 naar 12 per jaar,
conform eerder vastgesteld collegestandpunt en de Kadernota
Evenementenbeleid.

Verboden incidentele
festiviteiten

Geen wijziging

Natuurlijke behoefte doen

Is verplaatst naar hoofdstuk 2, afdeling 10, art. 2:36.

Bescherming
groenvoorzieningen

Is verplaatst naar hoofdstuk 2, afdeling 10, art. 2:31.

Inhoudelijke aanpassing en tekstuele aanpassing:
verduidelijking van de verhoging van de geluidsnorm ten
opzichte van de reguliere geluidsnorm en verbetering
typefout.

Maatregelen tegen
ontsiering en
standoverlast
Vervoeren stoffen die stank of vuil verspreiden
Mestvaalten en dergelijke
Kamperen buiten
kampeerterreinen
Begripsbepaling
Recreatief nachtverblijf
buiten kampeerterreinen
Aanwijzing
kampeerplaatsen

Nieuwe afdeling – conform model APV
Hierin wordt een definitie gegevens van “kampeermiddelen”.
Hierin wordt o.m. bepaald dat het verboden is t.b.v. recreatief
nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen buiten een kampeerterrein.
Het college kan plaatsen aanwijzen waar kamperen wel is toegestaan
buiten een kampeerterrein en daarbij nadere regels stellen.

Andere onderwerpen
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5

5:3

5.1.3

5:4
5:5

5.1.4
5.1.5

betreffende de
huishouding der
gemeente
Parkeerexcessen
Begripsbepalingen
Parkeren van voertuigen
van autobedrijf e.d.
Te koop aanbieden van
voertuigen
Defecte voertuigen
Voertuigwrakken

5:6

5.1.7

Kampeermiddelen e.a.

Afdeling 1 Afdeling 1
5:1
5.1.1
5:2
5.1.2

5:7

5.1.8

Parkeren van grote
voertuigen

5:8

5.1.9

Parkeren van
uitzichtbelemmerende
voertuigen
Parkeren van voertuigen
met stankverspreidende
stoffen
Aantasting
groenvoorzieningen door
voertuigen
Overlast van fiets of
bromfiets

5.1.10

5:9

5.1.11

5:10

5.1.6

Afdeling 2 Afdeling 2
5:11
5.2.1

Artikel is aangepast aan de Model APV
Artikel is aangepast aan de Model APV
Aanpassen aan model APV .
Artikel is conform Model APV, wordt niet gewijzigd.
Artikel is aangepast aan de model APV.
Redactionele aanpassing van de aanhef van het artikel en lid 1 aan
de model APV.
Het artikel komt te luiden: Kampeermiddelen e.d.
In lid 1 wordt de opsomming van afzonderlijke voertuigen vervangen
door “een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt”.
Verder wordt het artikel in zijn huidige vorm gehandhaafd.
Redactionele aanpassing van lid 1; en/of wordt gewijzigd in “of”
conform de feitelijke praktijk van maten/verhoudingen van voertuig en
de tekst wordt van lid 1 wordt niet meer onderverdeeld in a. b. of c.
Artikel wordt niet gewijzigd.

Dit artikel wordt geschrapt, er wordt in de praktijk geen gebruik van
gemaakt
Redactionele aanpassing aan de model APV.

Inhoudelijke aanpassing: lid 1 sub a t/m f wordt gecomprimeerd in
één tekstdeel. In lid 1.

Door de wijziging is het artikel beter leesbaar en duidelijk.

Collecteren
Inzameling van geld of goed Geen inhoudelijke wijziging. In Delft is al een vrijstellingsregeling van
e
kracht voor instellingen met CBF keurmerk. Zie ook het 5
uitvoeringsbesluit APV behorende bij dit artikel.
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Afdeling 3 5.2.2

Venten

5:12
5:13

5.2.2
5.2.2

Begripsbepaling
Ventverbod

De afdeling is opgesplitst in 3 artikelen; de inhoud daarvan is nu
opgenomen in art. 5.2.2.
Nieuw, inhoud was opgenomen in art. 5.2.2
Vergunningplicht wordt vervangen door meldingsplicht.

5:14

5.2.2

Vrijheid van meningsuiting

Nieuw, inhoud was opgenomen in art. 5.2.2

Afdeling 4
5:15
5.2.3

Standplaatsen
Begripsbepaling

Nieuw, conform model APV

5:16

Standplaatsvergunning en
uitstallingen op de weg
Toestemming
rechthebbende
Afbakeningsbepalingen

5:17
5:18

In de model APV is een algemene verbod opgenomen dat
venten strafbaar stelt wanneer daardoor openbare orde,
openbare veiligheid, volksgezondheid of milieu in het gevaar
komt. Wanneer dat niet het geval is, is venten toegestaan. Hier
wordt gekozen voor het vervangen van de vergunningplicht door
een meldplicht. Daardoor vindt wel deregulering plaats, maar de
meldingplicht biedt de politie toch meer mogelijkheid tot
optreden en daardoor ook bescherming van burgers dan alleen
met algemene bepaling.

Artikel is opgesplitst, met behoud van eigen inhoud artikel Delft.
Zie hierboven.
Zie hierboven.

Afdeling 5
5:19
5.2.4
5:20

Snuffelmarkten
Begripsbepaling
Organiseren van een
snuffelmarkt

Art. 5.2.4 wordt gesplitst in tweeën, conform model APV
De vergunningplicht wordt vervangen door een meldingsplicht.
Voorts conform model APV.

Afdeling 6
5:21
5.6.1

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen

Artikel is verplaatst.

Afdeling 7

Crossterreinen en
gemotoriseerd en
ruiterverkeer in
natuurgebieden

In het kader van deregulering wordt de vergunningplicht
vervangen door een meldingsplicht. Snuffelmarkten die buiten
worden gehouden vallen onder klein evenement waarvoor
meldingsplicht geldt. Naar analogie gaat voor snuffelmarkten
binnen ook meldingsplicht gelden. Wanneer een snuffelmarkt
in een gebouw plaatsvindt in het kader van een evenement
dan is momenteel aparte vergunning vereist voor de
snuffelmarkt.

.
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5:22
5:23

5.3.1
5.3.2

Crossterreinen
Beperking verkeer in
natuurgebieden

Redactionele wijziging conform model APV.
In lid 3 onder a is toegevoegd “controleurs openbare ruimte”.

Afdeling 8
5:24
2.1.18

Verbod vuur te stoken
Verbod afvalstoffen te
verbranden buiten
inrichtingen of anderszins
vuur te stoken

5:25

2.1.19

Voorkoming vreugdevuren

Bij gemeente en politie bestaat de behoefte het huidige
verbod m.b.t. de maand december ten aanzien van
Lid 5 en lid 6 komen te vervallen en zijn geïntegreerd in lid 4, sub d vuurkorven uit te breiden tot en met 2 januari. Tegelijkertijd
en e.
dient er een uitzondering gemaakt te worden voor
“Lichtjesavond”, zoals nu is opgenomen in lid 5. Een en ander
Lid 4 sub d is gewijzigd als volgt:
is nu opgenomen in het nieuwe lid 4 sub d. Door de periode
d.het verlichting betreft door middel van kaarsen, fakkels en
waarin het verboden is fakkels, vuurkorven e.d. te beperken
dergelijke, sfeervuren zoals terrashaarden, vuurkorven in de
tot 22 december t/m 2 januari, valt “Lichtjesavond” altijd
periode 3 januari tot en met 21 december; en
buiten de “verbodsperiode” . Tevens vindt uitbreiding van het
e.dergelijk vuur voor koken, bakken en braden, indien dat geen
verbod plaats tot en met 2 januari.
gevaar, schade van welke aard dan ook, overlast of hinder oplevert Tevens is de redactie van het artikel aangepast om de
voor de omgeving, tenzij uit een mededeling van de brandweer
leesbaarheid te bevorderen. In dat kader is de inhoud van lid
blijkt dat er sprake is van gevaar. Alsdan geldt een algeheel verbod 6 van het huidige artikel opgenomen in lid 4 sub e.
op vuur voor koken, bakken en braden.
Geen inhoudelijke wijziging; artikel is verplaatst naar deze afdeling.

Afdeling 9
5:26
5:27
5:28

Afdeling 7
5.7.1
5.7.2
5.7.3

Verstrooiing van as
Begripsbepaling
Verboden plaatsen
Hinder of overlast

Geen wijziging, behoudens schrijffout lid 1 sub d.
Geen wijziging.
Geen wijziging.

5.4.1

Onbetamelijk gedrag op een Artikel wordt verplaatst naar hoofdstuk 2 Afdeling 10.
begraafplaats

5.5.1

Gedoogplicht aanduidingen

5.5.2

Verwijdering en dergelijke
van aanduidingen

Hoofdstuk Hoofdstuk 6
6
6:1
6.1
6:2
6.2

Straf-, Overgangs- en
Slotbepalingen
Strafbepaling
Toezichthouders

Artikel is verplaatst en aangepast.

Artikel komt te vervallen; komt overeen met art. 2.1.20 (nieuw:
art..2:14)
Artikel komt te vervallen; komt overeen met art. 2.1.21 (nieuw: art.
2:15)

Geen wijziging.
- Lid 1 sub h is toegevoegd conform de thans gebruikelijke taak- en
bevoegdheidsverdeling binnen Milieutoezicht.
- Hernummering lid 2 tot lid 4.
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6:3
6:4

6.3
6.4

6:5
6:6

6.5
6.6

Binnentreden woning
Inwerkingtreding nieuwe en
intrekking oude verordening
Overgangsbepaling
Citeertitel

- Nieuw lid 2 en lid 3 toegevoegd.
De inhoud van lid 2 is al geregeld in het dertiende
uitvoeringsbesluit APV, waarin politieambtenaren van de afdeling
commerciële zeden van de Politie Haaglanden worden
aangewezen als toezichthouder zoals bepaald in de Algemene wet
bestuursrecht t.a.v. art. 3.1.1 t/m 3.5.2. Dit uitvoeringsbesluit kan
komen te vervallen.
Lid 3 bepaalt dat politieambtenaren van de Politie Haaglanden
eveneens zijn aangewezen als toezichthouder t.a.v. Afdeling 8,
Hoofdstuk 2.inzake inrichtingen tot het verschaffen van
nachtverblijf. Deze aanwijzing biedt de politie de mogelijkheid ook
bestuursrechtelijk op te treden als toezichthouder in plaats van
alleen strafrechtelijke handhaving.
Geen wijziging
Inhoudelijke aanpassing data vanwege herziening.
Inhoudelijke aanpassing data vanwege herziening.
Geen wijziging.
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