Overzicht wijzigingen Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde
Artikel 1:1 Begripsbepalingen
Oude tekst
- bebouwde kom: de bebouwde kom weergegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze verordening;
Nieuwe tekst
- bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen van de bebouwde kom die zijn vastgesteld op
grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
-

de term natuurgebied
Natuurgebied: een natuurgebied is een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat
om flora, fauna, geologische of landschappelijke gesteldheid. Hieronder vallen bossen,
heidevelden, plassen of duinen.

Toelichting
De definitie van bebouwde kom is aangepast naar de Wegenverkeerswet 1994.
De term natuurgebied is verduidelijkt en uiteengezet in de begripsbepaling.

Artikel 1:2 Beslistermijn
Eerste lid
Oude tekst
1.
Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing
binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
Nieuwe tekst
1.
Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing
binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
Toelichting
De beslistermijn is verkort van acht naar zes weken.
Derde lid
Oude tekst
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 vergunning als bedoeld in artikel 2.9, vierde
lid, artikel 2.13 of artikel 4.8
Nieuwe tekst
3. In afwijking van het eerste en 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, tweede lid, aanhef en onder a,
of artikel 4:10:1.
Toelichting
Verwijzing naar verkeerde artikelen gecorrigeerd.

Artikel 1:3 (Indiening aanvraag)
Oude tekst:
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan zes 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 acht weken.
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Nieuwe tekst
(Vervallen)
Toelichting
Dit artikel komt te vervallen omdat de wetgever in de Algemene wet bestuursrecht een sluitend
systeem heeft neergelegd voor de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd. In
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is daarop één uitzondering gemaakt: een aanvraag die
zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze kan worden afgehandeld kan buiten
behandeling worden gelaten. Wel moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen.
In dat systeem past niet dat bij gemeentelijke verordening een aanvullende grond wordt
geïntroduceerd waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. Daarom is artikel 1:3
van de model-APV geschrapt. In plaats van buiten behandeling laten zal een aanvraag die dusdanig
laat wordt ingediend dat een goede beoordeling niet mogelijk is worden afgewezen.
Artikel 1:6 intrekken of wijziging van vergunning of ontheffing
Oude tekst
d.
indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke
termijn;
Nieuwe tekst
d.
indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een
daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een
redelijke termijn;
Toelichting
Met de aanpassing is erin voorzien dat de verordening grondslag biedt om een vergunning in te
trekken als die langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij het innemen van een standplaats.
Artikel 1:7 Termijnen
Oude tekst
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.
Nieuwe tekst
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 indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het
aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.
Toelichting
Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:2927) blijkt dat voor onbepaalde tijd verleende vergunningen zich niet altijd
verdragen met het formele gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse vergunningen (meer aanvragers dan
beschikbare vergunningen) kan immers het gevolg zijn dat de markt voor nieuwe aanbieders feitelijk
ontoegankelijk wordt. Met dit tweede lid wordt duidelijk gemaakt dat onbepaalde tijd en schaarse
vergunningen zich niet met elkaar verdragen.
Artikel 1:8 Weigeringsgronden
Lid 2 wordt toegevoegd.
Nieuwe tekst
2.
Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder
dan 3 weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een
behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.
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Toelichting
Aangepast naar model APV. De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor de
afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd. In artikel 4:5 van de Awb is daarop
één uitzondering gemaakt: een aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel moet de aanvrager de kans
krijgen om de aanvraag aan te vullen. Gemeenten kunnen bij verordening geen aanvullende gronden
stellen waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten, zoals voorheen was gedaan
in artikel 1:3 ten aanzien van aanvragen die werden ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip
waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig had.
Het is echter weinig zinvol – voor zowel de gemeente als de aanvrager – om te beginnen met een
inhoudelijk toetsing van een aanvraag als door het (late) tijdstip van indienen van de aanvraag een –
volledige en – goede beoordeling hiervan niet redelijkerwijs mogelijk is vóór de beoogde datum van de
activiteit waarvoor de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft. Een vergunning of ontheffing
zal in dergelijke gevallen niet (tijdig) verleend kunnen worden. Zie in dit verband ook artikel 3:2 van de
Awb. Een (snelle) weigering schept (snel) duidelijkheid voor de aanvrager en voorkomt een onnodige
inspanning aan de kant van de gemeente. Het tweede lid biedt nu een weigeringsgrondslag voor
dergelijke gevallen, voor zover de betreffende aanvraag is ingediend minder dan drie weken voor de
beoogde datum van de beoogde activiteit en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag
niet mogelijk is.

Artikel 2:9 Straatartiest
Oude tekst
Het is toegestaan ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of
gids op of aan de weg op te treden of muziek ten gehore te brengen indien:
a.
de toegang tot winkels, bedrijven en woningen niet wordt belemmerd;
b.
het optreden niet langer duurt dan een half uur;
c.
het optreden plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur en op
koopavond tot 21:00 uur.
Nieuwe tekst
Artikel 2:9 Straatartiest e.d.
1.
2.
3.
4.
5.

Het is verboden om een straatoptreden te verzorgen op een openbare plaats of het openbaar
water in een daartoe door de burgemeester aangewezen gebied.
Onder straatoptreden wordt verstaan het ten gehore brengen van muziek, zang, het vertonen
van dans of andersoortige voorstellingen.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
Het verbod uit het eerste lid van dit artikel geldt niet op Koningsdag en 5 mei (Bevrijdingsdag)
Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting
Straatoptredens leveren een bijdrage aan een levendig dorpscentrum die aantrekkelijk is voor
bezoekers. Echter, optredens kunnen ook zorgen voor overlast. Met het wijzigen van artikel 2:9 van de
APV in een ontheffingenstelsel, wordt de diversiteit en kwaliteit van straatoptredens gestimuleerd.
Daarnaast is er meer grip op de optredens op straat en wordt handhaven op overlastgevende
straatartiesten vergemakkelijkt. Hierdoor krijg je inzicht in wie de straatartiesten zijn en worden
overtreders in eerste instantie aangesproken op hun overtreding.
Daarnaast kan er tegen blijvende overlast opgetreden worden door het opleggen van een bestuurlijke
strafbeschikking of door een ontheffing in te trekken.
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
Zesde lid, sub a en b
Oude tekst
a. evenementen als bedoeld in artikel 2.22
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b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:16; en
Nieuwe tekst
a. evenementen als bedoeld in artikel 2.24
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18; en
Toelichting
Wetstechnisch is het duidelijker om te verwijzen naar het artikel waarin de vergunning voor
standplaatsen wordt geregeld.
Achtste lid
Oude tekst
8. 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.
Nieuwe tekst
8. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Toelichting
Hier werd naar het verkeerde artikel lid verwezen.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een
weg
Vierde lid
oude tekst
4.
Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek
van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de provinciale wegenverordening, de
Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Telecommunicatieverordening.
Nieuwe tekst
Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het provinciaal wegenreglement, de
Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening
Toelichting:
Het gaat inhoudelijk om dezelfde provinciale verordening, maar de naam verschilt van provincie tot
provincie.
Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.
Oude tekst
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een
andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af
te dekken.
Nieuwe tekst
Vervallen
Toelichting
Van dit artikel werd geen gebruik gemaakt en komt vanwege deregulering te vervallen.
Artikel 2:23:1 Vliegen met modelvliegtuigen en meerlijnige vliegers
Oude tekst
Het is verboden te vliegen met modelvliegtuigen of te vliegeren met meerlijnige vliegers op plaatsen
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waarvan het college bij openbare kennisgeving heeft aangegeven dat het vliegen/vliegeren aldaar
gevaarlijk of hinderlijk is.
Nieuwe tekst
Het is verboden te vliegen met modelvliegtuigen, drones of te vliegeren met meerlijnige vliegers op
plaatsen waarvan het college bij openbare kennisgeving heeft aangegeven dat het vliegen/vliegeren
aldaar gevaarlijk of hinderlijk is.
Toelichting
De term drones opgenomen in de APV.
Artikel 2:24 Begripsbepaling
Tweede lid
Oude tekst
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Onder evenement wordt mede verstaan:
een herdenkingsplechtigheid;
een braderie;
een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de
weg;
een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
extreme vechtsportwedstrijden en –demonstraties;
voetbalwedstrijden tussen lokale en/of landelijke voetbalclubs waar op aangegeven van de
politie een risico aan verbonden kan zijn;
een klein evenement.

Nieuwe tekst
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Onder evenement wordt mede verstaan:
een herdenkingsplechtigheid;
een braderie;
een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de
weg;
een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
extreme vechtsportwedstrijden en –demonstraties;
voetbalwedstrijden tussen lokale en/of landelijke/betaalde voetbalclubs waar op aangegeven
van de politie een risico aan verbonden kan zijn;

Toelichting
Betaalde voetbalclubs zijn toegevoegd. Deze wedstrijden worden veelal gespeeld op locaties die niet
ingericht zijn op grote bezoekersaantallen, terwijl een betaalde voetbal vaak een grote schare fans
aantrekt.
Artikel 2:25 Evenement
Tweede lid
Oude tekst
c. het evenement geen belemmering vormt voor het doorgaande verkeer en hulpdiensten;
d. er geen geluid ten gehore wordt gebracht voor 10:00 uur of na 22:00 uur;
h. geen melding is vereist indien:
-het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
-het evenement niet plaatsvindt op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen);
-er geen geluid ten gehore wordt gebracht voor 10:00 uur en na 22:00 uur.
Nieuwe tekst
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c. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt
voor het verkeer en de hulpdiensten;
d. er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10:00 uur of na 22:00 uur;
h. geen melding is vereist indien:
-het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
-het evenement niet plaatsvindt op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen);
-er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10:00 uur en na 22:00 uur.
Toelichting:
De tekst in dit artikel is wat meer verduidelijkt. Zo is in sub c aangegeven op welke plek een
evenement geen belemmering mag vormen voor het doorgaande verkeer en de hulpdiensten en is bij
sub d en h de term ‘geluid’ vervangen in ‘muziek’.
Afdeling 8
Oude tekst
Afdeling 8. Toezicht op horecabedrijven
Nieuwe tekst
Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen
Toelichting
In plaats van de term "horecabedrijf" wordt nu de term "openbare inrichting" gebruikt. Dit voor de
duidelijkheid. In de Drank- en Horecawet wordt namelijk met "horecabedrijf" alleen gedoeld op
bedrijven waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor
gebruik ter plaatse, de zogenaamde "natte horeca". De bepalingen in de APV betreffen juist ook de
bedrijven waar geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de zogenaamde "droge horeca":
tearooms, lunchrooms en dergelijke, maar ook coffeeshops.
Artikel 2.27
Oude tekst
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
openbare inrichting:
•
Een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis of clubhuis;
•
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 worden verstrekt of bereid;
b.
terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan,
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.
2.

Onder openbarre inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de
openbare inrichting liggend deel daarvan, 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.

Nieuwe tekst
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
openbare inrichting:
•
Een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis, bed & breakfast of clubhuis;
•
Elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt
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b.

2.

verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe
consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid;
terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan,
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.

Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de
openbare inrichting liggend deel daarvan, 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.

Toelichting
Voor de voorledigheid is de term bed & breakfast toegevoegd. De begripsbepaling van het begrip
“openbare inrichting” is verder verduidelijkt. In de oude tekst was niet altijd duidelijk dat er sprake was
van een openbare inrichting als daar snacks en hapjes ter plekke konden worden gegeten, en niet als
het alleen ging om afhaal. Verder omvat eerste lid, onder a, een redactionele verbetering.
Artikel 2:28
Oude tekst
Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf
Nieuwe tekst
artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting
Derde en vierde lid
Oude tekst
3.

In afwijking van 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 van het horecabedrijf.

Nieuwe tekst
3.

In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk
weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de
omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig
wordt beïnvloed.

4.

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 de openbare inrichting is gelegen of
zal zijn gelegen, de aard van de openbare inrichting en de spanning, waaraan het woonmilieu
ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de openbare
inrichting.

Toelichting
Toe In plaats van de term "horecabedrijf" wordt nu de term "openbare inrichting" gebruikt. Dit voor de
duidelijkheid. In de Drank- en Horecawet wordt namelijk met "horecabedrijf" alleen gedoeld op
bedrijven waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor
gebruik ter plaatse, de zogenaamde "natte horeca". De bepalingen in de APV betreffen juist ook de
bedrijven waar geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de zogenaamde "droge horeca":
tearooms, lunchrooms en dergelijke, maar ook coffeeshops.
Zesde lid

Bijlage 2: 05-09-2017

Oude tekst
Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in:
a.
een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten
van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
b.
een zorginstelling;
c.
een museum; of
d.
een bedrijfskantine of –restaurant.
Nieuwe tekst
Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in:
a.
een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten
van de openbare inrichting een ondergeschikte nevenactiviteit is van de
winkelactiviteit;
b.
een zorginstelling;
c.
een museum; of
d.
een bedrijfskantine of –restaurant;
e.
rouwcentra, begraafplaatsen en crematoria;
f.
een onderwijsinstelling;
g.
een logiesverstrekkend bedrijf volgens het systeem van bed & breakfast.
Toelichting
Verduidelijking en verruiming van het artikel.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen
onder c
Oude tekst
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de sta –
of zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras;
Nieuwe tekst
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het
terras;
Toelichting
De bedoeling van dit artikel is om te voorkomen dat het terras een soort mobiel tappunt wordt voor
voorbijgangers. Uit de oude tekst kon onbedoeld worden gelezen dat het daarnaast ging om een
verbod om op een terras staanplaatsen te hebben.
Artikel 2:31:1: Glasoverlast
Tweede lid
Oude tekst
2.Bij evenementen in de open lucht kan de burgemeester aan de horecabedrijven het gebruik van
plastic glazen of milieuvriendelijke kunststofglazen voorschrijven,
Nieuwe tekst

Toelichting
Dit artikel lid had geen toegevoegde waarde aangezien dit al wordt geregeld in de
evenementenvergunning die verleend wordt.

Artikel 2:34h – Overgangsrecht
Oude tekst
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1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijziging van de algemene plaatselijke verordening
gemeente Heerde 2010 vervallen voor paracommerciële inrichtingen de:
a. voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke
verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;
b. ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester zijn verleend;
c. tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.
2. Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening
op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan
vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.
3. Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op
grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste
lid, onder c bedoelde ontheffingen, blijven twaalf maanden na inwerkingtreding van deze
verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.
Nieuwe tekst
(vervallen)
Toelichting
Dit artikel kan er nu uit.
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
Oude tekst
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, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.
Nieuwe tekst
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, woonplaats, dag van aankomst en
de dag van vertrek te verstrekken.
Toelichting
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 2:39 Speelgelegenheden
tweede lid, onder b
Oude tekst
b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is
vergunning te verlenen; en
Nieuwe tekst
b. speelgelegenheden waarvoor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit bevoegd is vergunning
te verlenen;
Toelichting
Verkeerde verwijzing verbeterd.
Vierde lid
Oude tekst
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing
Nieuwe tekst
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Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing
Toelichting
Deze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het
bestrijden van gokverslaving een rol. Het is hoogst onwenselijk zijn als deze vergunning van
rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden
en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van
algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van
toepassing verklaard.
Artikel 2:42 Plakken en kladden
Tweede lid
Oude tekst
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.
Nieuwe tekst
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, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of
te doen aanbrengen.
Toelichting
In het tweede lid, onder b, wordt het woord “krijt” geschrapt.
Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
Oude tekst
1.
Het is verboden op een openbare plaats een aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of
verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.
2.
Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of
middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.
Nieuwe tekst
(vervallen)
Toelichting
Van dit artikel werd geen gebruik gemaakt en wordt in verband met deregulering geschrapt.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
Eerste lid
Oude tekst
1.
a. 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.
Nieuwe tekst
1.
a. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
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Toelichting
Voor eenduidigheid onder lid 1 ook ‘nuttigen’ gebruiken in plaats van ‘gebruiken’.
Tweede lid onder c
Oude tekst
c. de plaats waar een straat-, buurtfeest of barbecue wordt gehouden.
Nieuwe tekst
c. de plaats waar een straat-, buurtfeest of barbecue als gemeld onder artikel 2.24. lid 2 onder g van
deze APV wordt gehouden.
Toelichting
Voor de duidelijkheid is toegevoegd dat dit alleen geldt voor een straat-, buurtfeest of barbecue die
gemeld is conform artikel 2.24, lid 2 onder g van de APV.

Artikel 2:57 Loslopende honden
Oude tekst
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg, op begraafplaatsen, sportterreinen en
pIcknickplaatsen zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak, speelweide, park of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. buiten de bebouwde kom op de weg zonder voorzien te zijn van een identificatiekenmerk
dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;
d. buiten de bebouwde kom (in de openbare ruimte, niet op de openbare weg als bedoeld in
sub c), tenzij door de rechthebbende anders is aangegeven.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder
van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als
zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze
aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
Nieuwe tekst
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op de weg 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 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 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.

Toelichting
Naar model van VNG aangepast. Als in strijd met het in dit artikel neergelegde verbod honden
loslopend worden aangetroffen, kan op basis van artikel 125 van de Gemeentewet (bestuursdwang)
de honden gevangen worden genomen en overgedragen aan een door het college aangewezen asiel.
Dit vindt uiteraard niet plaats wanneer de eigenaar direct te achterhalen is.
Artikel 2:59
Vierde lid
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Oude tekst
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.
Nieuwe tekst
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid 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.
Toelichting
Verwijzing aangepast na dat artikel 2:57 is gewijzigd.
Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
Tweede lid
Oude tekst
2. 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.
Nieuwe tekst
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.
Toelichting
Verschrijving gecorrigeerd.
Derde lid
Oude tekst
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Nieuwe tekst
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Toelichting
Het is niet eenvoudig aan te geven wanneer en waarom, als er eenmaal eisen en beperkingen zijn
gesteld, daar met een ontheffing weer van zou worden afgeweken. Doorgaans zal vrij snel (en dan
naar alle waarschijnlijkheid negatief) op een aanvraag om deze ontheffing kunnen worden beschikt.
Toch wordt van het toepassen van de lex silencio positivo afgezien. Dit vooral omdat in gevallen
waarin dit artikel wordt toegepast vaak al enig ongenoegen leeft over de in de buurt ondervonden
overlast. Een van rechtswege ontstane ontheffing en daardoor weer toenemende hinder zou de sfeer
niet ten goede komen.
Artikel 2:64 Bijen
Eerste lid
Oude tekst
1.
Het is verboden bijen te houden:
a.
binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag
mensen verblijven;
b.
binnen een afstand van dertig meter van de weg.
Nieuwe tekst
1.
Het is verboden bijen te houden:
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a.
b.

binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag
mensen verblijven;
binnen een afstand van tien meter van de weg.

Toelichting
Het aantal meter van de weg wordt van 30 meter naar 10 meter veranderd zodat er meer kasten
zonder ontheffing geplaatst kunnen worden.
Zesde lid
Oude tekst
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Nieuwe tekst
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Toelichting
Bij deze ontheffing was per abuis opgenomen dat de lex silencio positivo niet van toepassing was.
Artikel 2:66 Begripsbepaling
Oude tekst
(gereserveerd)
Nieuwe tekst
In deze afdeling wordt verstaan onder:
1 handelaar: een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur op grond
van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
2 verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle
gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar.
Toelichting
De bestuurlijke aanpak van heling binnen de gemeente kan een belangrijke aanvulling vormen op het
politioneel strafrechtelijk optreden. Het wetboek van Strafrecht (WvSr.) bevat enkele bepalingen die de
bestrijding van heling op het oog hebben. Dat zijn artikel 416, 417, 417bis, 417ter, 437, 437bis, 437ter
en 437quater. Het binnentreden bij handelaren is – ook zonder dat een strafbaar feit wordt vermoed,
te allen tijde mogelijk op basis van artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering.
Handelaren worden volgens artikel 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur als volgt omschreven:
opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud, zilver, edelstenen,
uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto, film, radio, telefonie en
videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Onder ‘’handelaren in gebruikte en
ongeregelde goederen’’ worden tevens handelaren in antiek en curiosa verstaan.
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
Oude tekst
(gereserveerd)
Nieuwe tekst
1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij
verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester
gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:
a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en
nummer van het goed;
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en
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e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.
3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Toelichting
De in dit artikel opgenomen verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister vinden hun basis in
artikel 2 van de Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 437 Wetboek van Strafrecht.
Artikel 437, eerste lid, onder a, WvSr verplicht de handelaar tot het aantekening houden van het
verwerven dan wel voor handen hebben van alle gebruikte en ongeregelde goederen. Tevens worden
regels gegeven betreffende de wijze van aantekening houden.
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
Oude tekst
(gereserveerd)
Nieuwe tekst
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de
bij zijn onderneming behorende vestiging;
2. van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;
3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de
rechthebbende verloren is gegaan;
b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van
de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;
d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de
staat waarin het goed verkregen is.

Toelichting
Deze bepaling, die gebaseerd is op artikel 437ter, eerste lid, Wetboek van Strafrecht (WvSr), bevat
voorschriften die in het algemeen het gevaar voor heling beogen te voorkomen.
Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
Oude tekst
(gereserveerd)
Nieuwe tekst
Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop verkregen goed
gedurende de eerste vijf dagen dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging
aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed.
Toelichting
Bij een regeling tot effectieve helingbestrijding mag een bepaling betreffende de vervreemding van
door opkoop verkregen goederen niet ontbreken. Een dergelijke bepaling sluit nauw aan op het
bepaalde in artikel 437 Wetboek van Strafrecht, eerste lid, onder d en f. In dit artikel is gekozen voor
een termijn van vijf dagen, zodat de handel van de handelaren niet al te
zeer belemmerd wordt.
Artikel 2:70 Handel in openbare inrichting
Oude tekst
(gereserveerd)
Nieuwe tekst
Het is de houder van een openbare inrichting verboden toe te laten dat een handelaar of een voor
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hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze
overdraagt.
Toelichting
Het is bekend dat in bijvoorbeeld sommige cafés regelmatig gestolen goed verhandeld wordt.
Dit artikel sluit aan op het in artikel 11 van de Drank- en Horecawet neergelegde verbod tot het
uitoefenen van de kleinhandel in andere goederen dan drank. Dit laatste verbod ziet slechts op
verkoophandelingen. In dit artikel is een uitzondering opgenomen ten aanzien van openbare
verkopingen en veilingen. Omdat artikel 2.4.6 een verbod bevat voor de houder van een horecabedrijf,
kan dit artikel niet worden gebaseerd op artikel 437ter Sr. of art. 437, sub 2, Sr. Artikel 2.4.6 is
vastgesteld op basis van artikel149 Gemeentewet. De strafsanctie is gebaseerd op artikel 154
Gemeentewet.
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
Derde lid
Oude tekst
3 De aanvraag om een vergunning zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel kan worden geweigerd het
verkooppunt zich bevindt in de nabijheid, binnen een straal van 100 meter, van indien bijvoorbeeld
zorgcentra voor ouderen en brandstofverkooppunten. Het nabijheidscriterium geldt niet voor reeds
verleende vergunningen voor 1 januari 2014.
Nieuwe tekst
3 De aanvraag om een vergunning zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan worden geweigerd
indien het verkooppunt zich bevindt in de nabijheid, binnen een straal van 100 meter, van
bijvoorbeeld zorgcentra voor ouderen en brandstofverkooppunten. Het nabijheidscriterium geldt
niet voor reeds verleende vergunningen voor 1 januari 2014.
Toelichtging
Verschrijving gecorrigeerd

Artikel 2:73:2 wordt niet ingevoegd
Nieuwe tekst
Artikel 2:73:2 Verbod oplaten wensballonnen
1.
Het is verboden zogenoemde wens- of ufoballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel
van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te
laten stijgen;
2.
Onder een wens- of ufoballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon,
gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, etc.
Toelichting
Bij bijzondere gelegenheden (huwelijk en geboorten) en tijdens de jaarwisseling worden steeds vaker
wensballonnen opgelaten om extra sfeer en dimensie aan het evenement toe te voegen.
Een Thaise lampion, Kong-Ming-lantaarn, wensballon of vuurballon is een lampion die door zijn
bouwwijze en de verhitting door een brandstofelement met open vuur kan opstijgen en zweven. Het
oplaten van wensballonnen brengt risico met zich mee voor brand en de natuur. Ter voorkoming van
brand en ter bescherming van de natuurgebieden wordt bovenstaande bepaling in de Apv opgenomen
die het gebruik van wensballonnen verbiedt.
Artikel 2:74a wordt nieuw ingevoegd
Nieuwe tekst
Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik
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
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Toelichting
Dit artikel wordt nieuw toegevoegd. 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
regelgevende bevoegdheid werd geschonden. Maar 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
Eerste lid
Oude tekst
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van
vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties
Nieuwe tekst
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van
camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in
de Wet openbare manifestaties.
Toelichting
Per 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd, waardoor niet alleen toezicht met vaste
camera’s mogelijk is, maar ook met mobiele camera’s. De reden is met name dat vaste camera’s in de
praktijk vaak niet adequaat bleven bij het bestrijden van zich snel en gemakkelijk verplaatsende
criminaliteit, hinder en vandalisme
Artikel 2:78 wordt nieuw ingevoegd
Nieuwe tekst
Artikel 2:78 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik
geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie
personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf
of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van
een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te
doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast
over het gebruik van deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
Toelichting
Algemeen

Bijlage 2: 05-09-2017

Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Die wet maakt het mogelijk dat de
gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke
woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Het ligt voor de hand dat de
gemeenteraad – als hij er voor kiest de burgemeester deze bevoegdheid toe te kennen – dit doet in de
Algemene plaatselijke verordening.
Artikelsgewijs
Artikel I, onderdeel A
Eerste lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Volgens het tweede lid kan de burgemeester als
last onder bestuursdwang of dwangsom gedragsaanwijzingen opleggen aan de overtreder. Het
tweede lid schrijft ook voor dat de burgemeester in beleidsregels vastlegt hoe hij of zij invulling geeft
aan deze bevoegdheid. De raad regelt in welke gevallen de burgemeester toepassing kan geven aan
deze bevoegdheid.
Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
tweede lid, onder c, tweede aandachtstreepje
Oude tekst
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en
met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;
Nieuwe tekst
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 tot en
met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd.
Artikel 3:9 Straatprostitutie
vierde lid
Oude tekst
4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13,
tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid,
verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te
bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.
Nieuwe tekst
4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13,
tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid,
verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te
bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.
Toelichting
Verschrijving gecorrigeerd.
Artikel 4:1 begripsbepaling
Onder h
Oude tekst
h.
onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.
Nieuwe tekst
h.
onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch of digitaal is versterkt.
Toelichting
Voor de volledigheid is niet digitaal versterkte muziek ook toegevoegd.
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Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
tweede lid
Oude tekst
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.
Nieuwe tekst
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 Besluit gelden niet voor door het college per
kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of
dagdelen.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd.
Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
Tweede lid
Oude tekst
1.
Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 4 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.
Nieuwe tekst
1.
Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 4 festiviteiten per kalenderjaar de
verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, 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.
Toelichting
Verouderde verschrijving gecorrigeerd.

Artikel 4:7:2 Achterlaten van straatafval
Oude tekst
1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de
van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke
voorwerpen.
2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van
gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke
voorwerpen.
Nieuwe tekst
(Vervallen)
Toelichting
Is opgenomen in de afvalstoffenverordening dus kan vervallen.

Artikel 4:10 Begripsomschrijvingen
Eerste lid onder c
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Oude tekst
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;
b.
hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;
c.
bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde
lid, van de Boswet;
d.
dunning: velling ter bevordering van het voorbestaan van de houtopstand.
e.
knotten/kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitlopende takhout bij
knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk
nieuwe tekst
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;
b.
hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;
c.
dunning: velling ter bevordering van het voorbestaan van de houtopstand.
d.
knotten/kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitlopende takhout bij
knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk
Toelichting
De definitie van bebouwde kom kan hier eruit. De Boswet is komen te vervallen.

Artikel 4:10:1 Vellen van houtopstanden
Oude tekst
1.Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of te doen
vellen indien:
a.
de bomen en houtopstanden met een diameter groter dan 30 centimeter op een hoogte van
1.30 meter zijn (oftewel een omtrek van ca. 95 centimeter).
b.
de voorschriften, die het bevoegd gezag heeft gegeven, niet nageleefd worden;
c.
het bevoegd gezag het (doen) vellen heeft verboden.
2.
Het verbod geldt niet voor:
a.
wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voorzover
bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
b.
vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c.
fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op
daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d.
kweekgoed;
e.
houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
f.
houtopstand die deel uitmaakt van de als zodanig bij het Bosschap geregistreerde
bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een
zelfstandige eenheid vormt die: ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel
bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;
g.
houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een
aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:10:6.
h.
het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij de daarvoor geschikte
boomsoorten;
i.
het periodiek knotten of kandelaberen en/of kappen in het kader van onderhoud, mits de
stronk van de te kappen houtopstand niet wordt verwijderd;
3.
De vergunning wordt geweigerd op grond van:
a.
de natuurwaarde van de houtopstand;
b.
de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c.
de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d.
de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e.
de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f.
de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;
3.
Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.
4.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
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Nieuwe tekst
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen
vellen indien:
a. de bomen en houtopstanden met een diameter groter dan 30 centimeter op een hoogte van 1.30
meter zijn (oftewel een omtrek van 95 cm);
b. de voorschriften, die het bevoegd gezag heeft gegeven, niet nageleefd worden;
c. het bevoegd gezag het (doen) vellen heeft verboden.
2. Het verbod geldt niet voor:
a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voorzover
bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op
daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed;
e. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
f. houtopstand die onder de Wet natuurbescherming valt en waarvoor een kapmelding gedaan
moet worden bij de provincie ;
g. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een
aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:10:6;
h. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij de daarvoor geschikte
boomsoorten; i. het periodiek knotten of kandelaberen en/of kappen in het kader van
onderhoud, mits de stronk van de te kappen houtopstand niet wordt verwijderd.
3. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
4. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Toelichting:
Aangepast in verband met wijziging regelgeving. De Boswet is vervallen de Wet natuurbescherming is
in werking getreden.
Artikel 4:10:9
Vierde lid
Oude tekst
1.
Ingeval van noodkap kan het college toestemming verlenen om aan te vangen met de
werkzaamheden alvorens de vereiste vergunning is afgegeven. Deze toestemming wordt uitsluitend
gegeven indien er sprake is van onmiddellijk gevaar voor mensen, dieren of zaken;
2. De gemeente kan een deskundigenrapport als vereiste stellen voor de beoordeling van het verzoek
om toestemming voor noodkap;
3. Een verzoek tot toestemming voor noodkap gaat vergezeld van foto’s waaruit de noodzaak voor
onmiddellijke kap blijkt. Zonodig worden foto’s van voor en/of na het kappen gemaakt en overlegd aan
het college, bijvoorbeeld van een holle boom.
4. Ingeval van noodkap wordt het uitgebreide beoordelingsformulier aanvraag Wabovergunning
ingevuld.
5. Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een
bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen moet worden herplant.
6. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden
bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet
worden vervangen.
Nieuwe tekst
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1.
Ingeval van noodkap kan het college toestemming verlenen om aan te vangen met de
werkzaamheden alvorens de vereiste vergunning is afgegeven. Deze toestemming wordt uitsluitend
gegeven indien er sprake is van onmiddellijk gevaar voor mensen, dieren of zaken;
2. De gemeente kan een deskundigenrapport als vereiste stellen voor de beoordeling van het verzoek
om toestemming voor noodkap;
3. Een verzoek tot toestemming voor noodkap gaat vergezeld van foto’s waaruit de noodzaak voor
onmiddellijke kap blijkt. Zonodig worden foto’s van voor en/of na het kappen gemaakt en overlegd aan
het college, bijvoorbeeld van een holle boom.
4. Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een
bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen moet worden herplant.
5. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden
bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet
worden vervangen.
Toelichting
Het vierde lid komt te vervallen. Dit lid was foutief opgenomen in de APV.

Artikel 4:12 Betreden bosgebied na zonsondergang
Eerste lid
Oude tekst
1. Het is zonder het te melden verboden in de bossen, op heidevelden, of andere natuurgebieden een
dropping, georganiseerde wandeltochten, ander soort activiteiten, bijeenkomsten en/of evenementen
te houden tussen zonsondergang en zonsopkomst.
Nieuwe tekst
1. Het is zonder het te melden aan de burgemeester verboden in een natuurgebied een dropping,
georganiseerde wandeltochten, ander soort activiteiten, bijeenkomsten en/of evenementen te houden
tussen zonsondergang en zonsopkomst.
Toelichting
Er is toegevoegd dat de melding gedaan moet worden aan de burgemeester. De term natuurgebied is
verduidelijkt en uiteengezet in de begripsbepaling.
Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
Oude tekst
6.
Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet geldt.
7.
Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel
4:18, vierde lid.
Nieuwe tekst
1.
Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet geldt
2.
Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel
4:18, vierde lid.
Toelichting
Foutieve vernummering gecorrigeerd.
Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
vijfde lid
Nieuwe tekst
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Toelichting
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Bij deze ontheffing was nagelaten een keuze te maken voor of tegen een lex silencio positivo. Daarom
is een vijfde lid toegevoegd waarin dat alsnog wordt geregeld. Een lex silencio lijkt gezien het
milieubelang dat hier speelt niet bijzonder wenselijk.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.
Wijzigen titel
Nieuwe titel
Artikel 5:6 Kampeermiddelen, aanhangwagens e.a.
Toelichting
Voor de verduidelijking ook aanhangwagens genoemd in titel.
Artikel 5:8 parkeren van grote voertuigen
Vijfde lid
Oude tekst
Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en
kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de
weg worden geplaatst of gehouden.
Nieuwe tekst
De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s,
caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.
Toelichting
Dit is een redactionele verbetering.
Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
Eerste lid
Oude tekst
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter
of een hoogte van meer dan 2,0 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander
dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of
overlast wordt aangedaan.
Nieuwe tekst
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter
of een hoogte van meer dan 2,0 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander
dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of
overlast wordt aangedaan.
Toelichting
Verschrijving gecorrigeerd.
Artikel 5:15 Ventverbod
Oude tekst
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 zondagen en maandag
t/m zaterdag tussen 20.00 en 9 uur.
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3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5
van de Wegenverkeerswet.
Nieuwe tekst
1. Het is verboden te venten:
a. op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen; of
b. op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen dagen en uren.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.
3. Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5
van de Wegenverkeerswet.
5. Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, is niet van toepassing op het venten met gedrukte of
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.
Toelichting
Aangepast aan de model van de VNG. Het verbod in de oude tekst werd ervaren als te ruim
beschreven om praktisch handhaafbaar te zijn, en er was behoefte aan een bepaling om venten te
kunnen verbieden ook als de openbare orde niet in het geding is. Er is gekozen voor de mogelijkheid
om het college gebieden te laten aanwijzen waar het verbod van de APV van kracht is.
Het venten van meningsuitingen wordt beschermd door artikel 7 van de Grondwet, daarom is daarvoor
een aparte regeling opgenomen.

Artikel 5:17 begripsbepaling
Tweede lid
Oude tekst
2.
Onder standplaats wordt niet verstaan:
d.
een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en
onder h, van de Gemeentewet;
e.
een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.
Nieuwe tekst
2.
Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h,
van de Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.
Toelichting
Foutieve vernummering gecorrigeerd
Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven water
Vierde lid
Oude tekst
4.
Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.
Nieuwe tekst
4.
Het verbod in het eerste lid 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.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd
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Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
Derde lid
Oude tekst
3.Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
Provinciale vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.
Nieuwe tekst
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale
vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd
Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
Derde lid
Oude tekst
3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen
wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
Provinciale vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.
Nieuwe tekst
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of
de Provinciale vaarwegenverordening.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd.

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
Tweede lid
Oude tekst
Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek
van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de
Provinciale vaarwegenverordening.
Nieuwe tekst
Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek
van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale
vaarwegenverordening.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd
Artikel 5:29 reddingsmiddelen
Oude tekst
Het is verboden een voor het redden van een drenkeling bestemd en daartoe bij het water
aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te
maken.
Nieuwe tekst
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Vervallen
Toelichting
Van dit artikel werd geen gebruik gemaakt en komt vanwege deregulering te vervallen. \
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
Tweede lid
Oude tekst
2.Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement , de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale
vaarwegenverordening.
Nieuwe tekst
2. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement , de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening.
Toelichting
Verouderde verwijzing gecorrigeerd

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
Toevoegen lid 7
Nieuwe tekst
7. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Toelichting
Hier was per abuis geen bepaling opgenomen over de lex silencio positivo. Dat is nu alsnog gedaan.
Een vergunning van rechtswege lijkt hier gezien het milieu- en veiligheidsbelang niet wenselijk.
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