Ter inzage Artikelsgewijze toelichting op enkele wijzigingen in de APV
Hierbij vindt u de artikelsgewijze toelichting van de minimaal noodzakelijke wijzigingen in
de APV versie 2014.
Inmiddels is (hogere) wetgeving gewijzigd of nieuwe wetgeving ontstaan, is nieuw
gemeentelijk beleid ontwikkelt, is jurisprudentie (verder) ontwikkelt en zijn met de
Algemene Plaatselijke Verordening praktijkervaringen opgedaan. Hieronder volgt een
opsomming van de argumentatie voor het wijzigen van de artikelen.
Bij diverse artikelen zijn de strafbepalingen gewijzigd en waarnodig aangevuld.
In de Algemene Plaatselijke Verordening staat meerdere malen gereserveerd. Het artikel
is gereserveerd omwille de nummering.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1:1
Begripsbepalingen
In dit artikel wordt een aantal begrippen dat in de verordening wordt gehanteerd,
gedefinieerd. Van een aantal specifieke begrippen, dat wil zeggen begrippen die op een
bepaald onderdeel van deze verordening betrekking hebben, zijn in de desbetreffende
afdeling definities opgenomen.
De begrippen weg en openbare plaats zijn aangepast in verband met het vaststellen van
het beleid ‘aanpak ongeregistreerd grondgebruik’.
Eveneens zijn de begrippen carbidschieten, bus en melkbus toegevoegd in verband met
het toevoegen van het artikel 2:73a verbod carbidschieten.
Artikel 1:3
Indiening aanvraag
Het termijn is verlengd tot 16 weken in verband met risicovolle evenementen waarbij
adviezen van de politie en de brandweer noodzakelijk zijn. Eveneens worden bij
risicovolle evenementen meerdere malen afstemming gevonden tussen de diverse
disciplines.
Artikel 1:9 en artikel 1:10 Positieve fictieve beschikking
De twee artikelen zijn verwijdert en verwerkt bij de artikelen waar het van toepassing is.

Hoofdstuk 2 Openbare orde
Artikel 2:1
Samenscholing en ongeregeldheden
Het artikel is aangepast aan de modelverordening van de VNG.
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
Artikel 2:10 en artikel 2:10a zijn samengevoegd tot één artikel en aangepast aan het
beleid aanpak ongeregistreerd grondgebruik.
Artikel 2:24 Begripsbepalingen evenementen
In het districtscollege Utrecht Oost is gesproken over de aanpak van vechtsportgala’s en
het tegen van een ‘waterbed-effect’. Dit soort evenementen worden soms gebruikt om
geld wit te wassen. Om deze gala’s te kunnen toetsen zijn er twee bepalingen
opgenomen. Hierdoor vallen dit soort evenementen onder de beleidslijn Wet BIBOB,
waarbij het mogelijk is deze organisatie te toetsen op slecht levensgedrag.
Artikel 2:25 Evenement
Lid 3 is toegevoegd om de burgemeester de mogelijkheid een meldingsplichtig
evenement wegens het karakter van het evenement te verbieden.
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting
Door de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet is het verstandig de
exploitatievergunning weer in te voeren. Het is onder andere een handhavingsmiddel

voor de handhavingspool. Het voorstel is alleen de exploitatievergunning te eisen bij
nieuw te vestigen horecagelegenheden en bij nieuwe eigenaren van bestaande
horecagelegenheden.
Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
Het artikel 2:70 handel in horecabedrijven is onder dit artikel 2:32, lid 2, geplaatst.
Hiermee komt artikel 2:70 te vervallen.
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
Het artikel is aangepast en aangescherpt.
Artikel 2:73a Verbod carbidschieten
Tijdens oudejaarsdag en de jaarwisseling is het gebruikelijk dat jongeren in het
buitengebied carbid schieten. Wij hebben hierover een brief ontvangen van dhr. Van
Ravenhorst. Door het carbid schieten heeft zijn bedrijf schade opgelopen door het verlies
van 1500 kippen door stress. Door een specialistisch bedrijf is dit onderzocht.
De dhr. Van Ravenhorst vraagt of de gemeente Woudenberg de mogelijkheid heeft dit in
de toekomst te voorkomen. Het is mogelijk om een artikel in de Algemene Plaatselijke
verordening te voegen, waarbij het niet verboden wordt maar richtlijnen worden gesteld
over o.a. de afstand tot agrarische bedrijven.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.
Artikel 3:9
Straatprostitutie
Het artikel is aangepast aan het model VNG, waardoor er strengere eisen worden gesteld
in het kader van de openbare orde.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het
uiterlijk aanzien van de gemeente
Artikel 4:3
Kennisgeving incidentele festiviteiten
Het gemeentelijk beleid is verwerkt in lid 6 tot en met lid 10. Dit is conform het model
VNG.
Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame
Om vergunningaanvragen voor het plaatsen van lichtreclame op basis van de welstand
wordt het artikel weer teruggeplaatst in de APV.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen der gemeente
Afdeling 3
Venten (artikelen 5:14, 5:15 en 5:16)
Afdeling 3 is in zijn geheel aangepast en aangescherpt.
Artikel 5:18 Standplaatsvergunning
Het artikel is meer gespecificeerd.
Artikel 5:32 Begripsbepalingen
De begrippen motorvoertuig en bromfiets zijn nader toegelicht.
Artikel 5:32a Crossterreinen
In verband met het toevoegen van de begripsbepalingen is het artikel over
crossterreinen vernummerd in artikel 5:32a.

