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Wijzigingen in vergelijking met Apv 2017 met toelichting
In dit document worden de voorgestelde wijzigingen in vergelijking met de Apv 2017 vermeld. In het algemeen de door de VNG voorgestelde en ook
door Heemstede overgenomen wijzigingen en in de tabel daaronder staan de artikelen die inhoudelijk zijn gewijzigd met een toelichting. Artikelen die
tekstueel en qua redactie zijn gewijzigd, maar die inhoudelijk (vrijwel) hetzelfde zijn gebleven, worden niet in dit overzicht (de tabel) vermeld. Dit in
verband met de leesbaarheid van dit document.
Algemeen












Begripsomschrijving(en) is telkens vervangen door: Definitie(s);
Een aantal definities is overgeheveld naar artikel 1:1 (bromfiets, motorvoertuig, parkeren, voertuig);
Enkele opschriften van artikelen zijn ingekort en afkortingen zijn daarin uitgeschreven (“e.d.” is “en dergelijke” geworden);
Waar in artikelen stond: “Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing ….” is de tekst vervangen door: “Het verbod is niet van toepassing op
….” als het eerste lid het enige verbod van het artikel bevatte;
Alle artikelen die nog als ‘gereserveerd’ vermeld stonden (met nog wel een opschrift), zijn nu als ‘vervallen’ opgenomen;
Alle opschriften van de artikelen die zijn vervallen, zijn verwijderd;
Bepalingen die reeds in landelijke wetgeving staan, zijn verwijderd;
Artikelleden waarmee de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) ten overvloede van toepassing werd
verklaard of uitgezonderd zijn vervallen. Deze artikelleden zijn alleen nog opgenomen aanvullend als de wet dit niet bepaalde, maar het toch
wenselijk is om in te voorzien;
Tevens is een aantal bepalingen tekstueel gewijzigd zodat er uniforme formuleringen worden gebruikt in de gehele APV;
De artikelen 5:25, 5:25 en 5:27 vervallen in verband met de in 2018 inwerking getreden Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen.
Vooral op het gebied van de Openbare orde zijn nieuwe artikelen en wijzigingen opgenomen. De artikelen 2:26, 2:51 en 2:74b handelen over
door de rechter verboden motorclubs. Artikel 2:28a geeft de burgemeester de mogelijkheid nadere regels inzake VIP-tafels in de horeca te
stellen. Artikel 2:51a geeft de mogelijkheid op te treden tegen het gebruik van lachgas. Dit doet zich veelvuldig voor op het strand en de
patronen worden vervolgens weggegooid. De artikelen 2:57 e.v. gaan over het hondenbeleid en onder meer een algemeen aanlijngebod voor de
hele gemeente. Wel zullen weer gebieden worden aangewezen waar honden los mogen lopen. In artikel 5:33a is een nieuwe bepaling opgenomen
waarin wordt tegengegaan dat (vooral door hondenuitlaat services) grote aantallen honden onder begeleiding van slechts één persoon in
losloopgebieden worden uitgelaten. Het college kan de losloopgebieden aanwijzen waarin de bepaling (maximaal 3 honden per begeleider) geldt.
Artikel 2:74a verbiedt openlijk drugsgebruik. In artikel 2:75 wordt bestuurlijke ophouding van aangewezen groepen van personen mogelijk
gemaakt. Op grond van artikel 2:78 (gebiedsontzegging) kan de burgemeester iemand het bevel geven zich te verwijderen uit een genoemde
plaats of gebied. Op grond van artikel 2:79 kan opgetreden worden tegen woonoverlast. Ook is opgenomen het nieuwe artikel 4:7 (niet in het
kader van de openbare orde). Hierin is het ballonnenverbod geregeld. Dit ter uitvoering van de op 31 januari 2019 door de Raad aangenomen
motie. Een nadere, uitgebreidere toelichting op deze artikelen is opgenomen in het overzicht hieronder.

APV 2017

APV 2019

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke
plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld
onder b.
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder
b, van de Wegenverkeerswet 1994.
c. openbaar water: wateren die voor het publiek
bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn.
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen
waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben
vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid,
van de Wegenwet.
e. rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of
persoonlijk recht.
f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de
Bouwverordening Bloemendaal 2012.
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder c, van de Woningwet.
h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van
goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen.
i. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat
beantwoordt aan de volgende beschrijving: een
muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van
stevig leer of van beide stoffen, die door middel van
een stevige leren riem rond de hals zodanig is
aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de
mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht, dat
de drager geen mens of dier kan bijten, dat de
afgesloten ruimte binnen de korf een geringe

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die
zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994.
b. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
c. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de
Bouwverordening Bloemendaal.
d. college: het college van burgemeester en
wethouders.
e. gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet.
f. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van
goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen.
g. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
h. openbaar water: wateren die voor het publiek
bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn.
i. openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties.
k. parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
l. rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht.
m. voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en

toelichting

Aanpassingen conform APV
Heemstede en VNG model

j.

opening van de bek toelaat en dat geen scherpe
delen binnen de korf aanwezig zijn.
bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel
1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine
wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en
rolstoelen.
n. weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1,
eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1.7 Termijnen
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.

Artikel 1:7 Termijnen
1.
De vergunning of ontheffing geldt voor
onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing
anders is bepaald of de aard van de vergunning of
ontheffing zich daartegen verzet.
2.
De aard van de vergunning of ontheffing verzet
zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd
als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt
en het aantal mogelijke aanvragers het aantal
beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden
1. De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd
gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden
geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu;
e. de parkeergelegenheid in de directe omgeving;
f. de verkeersvrijheid en/of veiligheid.
2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden
geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan zes
weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit
is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling
van de aanvraag niet mogelijk is.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden
1. De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd
gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden
geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu;
2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden
geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan zes
weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit
is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling
van de aanvraag niet mogelijk is.

Uit de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna:
Afdeling) van 02-11-2016
(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.
De weigeringsgronden 1e en 1f
vervallen. Dit is conform het
VNG model en Heemstede en in
overeenstemming met de eisen
in de Europese Dienstenrichtlijn.
Indien voor een bepaalde
vergunning meer
weigeringsgronden zijn dan de
hier genoemde, worden die in
het desbetreffende artikel
genoemd.

Artikel 2.3 Kennisgeving betogingen op openbare
plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare
plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor
de openbare aankondiging en ten minste 48 uur
voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk
kennis geven aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging
houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden
en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route
en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van
samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt
zal treffen om een regelmatig verloop te
bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan
een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is
vermeld.
4. Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving
valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een
zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de
kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan
de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.
5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden
de in het eerste lid, genoemde termijn verkorten en
een mondelinge kennisgeving in behandeling
nemen.

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare
plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare
plaats een betoging te houden, waaronder begrepen
een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid,
van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan
voor de openbare aankondiging en ten minste 72
uren voordat de betoging wordt gehouden,
schriftelijk kennis geven aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging
houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en
het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route
en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van
samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt
zal treffen om een regelmatig verloop te
bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan
een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is
vermeld.

Conform Heemstede tenminste
72 uur van tevoren kennis
geven. Ter overbrugging van het
weekend. Bij een melding vlak
voor het weekend meer ruimte
voor voorbereiding.

Artikel 2.6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of
gedrukte stukken of afbeeldingen
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan
wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan
wel openlijk aan te bieden, dan wel te doen
verspreiden, dan wel openlijk te doen aanbieden,
dan wel met een bepaald belang te doen
verspreiden, dan wel met een bepaald belang
openlijk te doen aanbieden op of aan door het
college aangewezen openbare plaatsen.
2. Het college kan de werking van het verbod beperken
tot bepaalde dagen en uren.
3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis
verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte
of geschreven stukken en afbeeldingen.
4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het
eerste lid gestelde verbod.

Artikel 2:6 Beperking verspreiden geschreven of
gedrukte stukken of afbeeldingen
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan
wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan
wel openlijk aan te bieden op door het college
aangewezen openbare plaatsen.
2. Het college kan het verbod beperken tot bepaalde
dagen en uren.
3. Het verbod is niet van toepassing op het huis-aanhuis verspreiden of het aan huis bezorgen van
gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.
4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Eenvoudiger taalgebruik confom
VNG model en toevoeging lid 5.
Heemstede heeft dit artikel laten
vervallen. In Bloemendaal zijn
echter gebieden aangewezen in
het Aanwijzingsbesluit en wordt
het artikel gehandhaafd.

Artikel 2.11 (Omgevings)vergunning voor het
aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een
vergunning een weg aan te leggen, de verharding
daarvan op te breken, in een weg te graven of te
spitten, aard of breedte van de wegverharding te
veranderen of anderszins verandering te brengen in
de wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend:
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd
gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij
een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.
3. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing
op geveltuinen en boomspiegelbeplanting als
bedoeld in artikel 2.10, derde lid onder h.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van
een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een
weg aan te leggen, de verharding daarvan op te
breken, in een weg te graven of te spitten, aard of
breedte van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de wijze van
aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend als
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, als
de activiteiten zijn verboden bij een
bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
4. Het verbod is niet van toepassing voor zover in
opdracht van een bestuursorgaan of openbaar
lichaam werkzaamheden worden verricht.
5. Het verbod is tevens niet van toepassing op
geveltuinen en boomspiegelbeplanting als bedoeld
in artikel 2:10, derde lid onder h.
6. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
de Wegenverordening Noord-Holland, de
Waterschapskeur en de Telecommunicatiewet
7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Conform Heemstede en VNG
model.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.

Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.
2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of
middel te vervoeren of bij zich te hebben met de
kennelijke bedoeling daarmee bij een
evenement de orde te verstoren.
3. Het is verboden bij een evenement zichtbaar
goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een
organisatie (Outlaw Motorcycle Gang) die bij
rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit
verboden is verklaard of is ontbonden vanwege
een doel of werkzaamheid in strijd met de
openbare orde.
4. Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door
het Wetboek van Strafrecht.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder
evenement verstaan elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak en een
herdenkingsplechtigheid.

Lid 2 t/m 5 toegevoegd.
De Regiegroep OMG NH heeft,
om te kunnen treden tegen de
uiterlijke kenmerken in de
openbare ruimte, horeca
inrichtingen en op evenementen,
voorgesteld de leden 2 t/m 5 op
te nemen in dit artikel zodat
bestuursrechtelijk kan worden
opgetreden tegen verboden
OMG’s.

Afdeling 8. Toezicht op horecabedrijven

Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2.27 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke,
besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt
verstrekt of dranken worden geschonken of
rookwaren of spijzen voor directe consumptie
worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf
wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant,
pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt
tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras
en andere aanhorigheden.
b. terras: een buiten de besloten ruimte van de
inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar
sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar
tegen vergoeding dranken kunnen worden
geschonken of spijzen voor directe consumptie
kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:27 Definitie
1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting
verstaan: een hotel, restaurant, pension, café,
cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of
clubhuis of elke andere voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of
dranken worden geschonken of rookwaren of
spijzen voor directe consumptie ter plaatse
worden bereid of verstrekt.
2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten
ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid
kan worden geboden en waar tegen vergoeding
dranken kunnen worden geschonken of spijzen
voor directe consumptie ter plaatse kunnen
worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder
geval een terras, maakt voor de toepassing van
deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.
3. De exploitant is de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon voor wiens rekening en risico een
bedrijf wordt geëxploiteerd.
4. De leidinggevende is de natuurlijke persoon die
algemene en onmiddellijke leiding geeft aan een
bedrijf alsmede de bestuurder van de
rechtspersoon voor wiens rekening en risico een
bedrijf wordt geëxploiteerd.

in VNG model en Heemstede
afdeling over openbare
inrichtingen i.p.v.
horecabedrijven

Artikel 2.28 Exploitatievergunning horecabedrijf
1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren
waar alcoholische dranken worden geserveerd,
zonder vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester kan de vergunning weigeren in het
belang van:

de openbare orde;

de openbare veiligheid;

volksgezondheid;

bescherming van het milieu.
3. De burgemeester weigert de vergunning indien de
vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in
strijd is met een geldend bestemmingsplan.
4. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld
in het eerste lid indien de exploitant geen verklaring
omtrent gedrag overlegt die uiterlijk drie maanden
voor de datum waarop de vergunningaanvraag is
ingediend, is afgegeven, tenzij deze voldoet aan de
in de Drank- en horecawet gestelde eisen.
5. Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in
een winkel als bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet voor zover de horeca een
nevenactiviteit is van de winkelactiviteit. Voor zowel
de winkel als het horecabedrijf gelden de
sluitingstijden van de Winkeltijdenwet.
6. De burgemeester kan de vergunning ook
ambtshalve verlenen.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting
1. Het is verboden een openbare inrichting te
exploiteren waar alcoholische dranken worden
geserveerd, zonder vergunning van de
burgemeester.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de
burgemeester de vergunning slechts geheel of
gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet
worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in
de omgeving de openbare inrichting of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
3. De burgemeester weigert de vergunning indien de
vestiging of de exploitatie van de openbare
inrichting in strijd is met een geldend
bestemmingsplan.
4. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld
in het eerste lid indien de exploitant geen verklaring
omtrent gedrag overlegt die uiterlijk drie maanden
voor de datum waarop de vergunningaanvraag is
ingediend, is afgegeven, tenzij deze voldoet aan de
in de Drank- en horecawet gestelde eisen.
5. Geen vergunning is vereist voor de openbare
inrichting die zich bevindt in een winkel als bedoeld
in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de
activiteiten van de openbare inrichting een
nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit; een
zorginstelling, een museum of een bedrijfskantine of
-restaurant.
6. De burgemeester kan de vergunning ook
ambtshalve verlenen.
7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) is niet van toepassing op de
vergunning.

Conform VNG model. Heemstede
heeft dit artikel niet opgenomen
(kent geen horecaexploitatievergunning)

Artikel 2:28a Nadere regels openbare inrichtingen
De burgemeester en het college, elk voor zover zij
bevoegd zijn, kunnen in het belang van de openbare
orde, het woon- en leefklimaat, de veiligheid of de
gezondheid nadere regels stellen voor de exploitatie van
openbare inrichtingen.

Nieuw artikel in navolging van
Amsterdam. De vormt de basis
om beleidsregels te kunnen
opstellen met regels omtrent de
zogenoemde VIP tafels.

Artikel 2.31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf
Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te
bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens
artikel 2.29 of ingevolge een op grond van artikel 2.30
genomen besluit gesloten dient te zijn.
Artikel 2.32 Handel in horecabedrijven
1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de
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. De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat
een handelaar of een voor hem handelend persoon
in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op
enig andere wijze overdraagt.
Artikel 2.33 Ordeverstoring
Het is verboden in een horecabedrijf de orde te
verstoren.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting:
a. de orde te verstoren;
b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het
personeel betreft, of gedurende de tijd dat de
inrichting gesloten dient te zijn op grond van
een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken
aan personen die geen gebruik maken van de
zit- of sta gelegenheden op het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe
dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel
van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht, of een voor hem handelend
persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt
of op enig andere wijze overdraagt.
Artikel 2:33
(vervallen)

Conform Heemstede. Tekstuele
wijzigingen. Het bepaalde in
artikel 2.33 (oud) wordt
geregeld in artikel 2:31.

Artikel 2.38 Verschaffing gegevens nachtregister
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.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
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, betrekking, dag van
aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

In het oude artikel werden meer
gegevens uitgevraagd dan op
basis van artikel 438 van het
Wetboek van Strafrecht (hierna:
WvSr) is aangewezen. Mede
omdat de Wet bescherming
persoonsgegevens als
uitgangspunt heeft dat er niet
meer wordt uitgevraagd dan
nodig, is die bij de aanpassing
van 2017 gewijzigd. Er worden
alleen nog de gegevens
uitgevraagd die artikel 438 van
het WvSr noemt. Geschrapt zijn
adres, geboortedatum en
geboorteplaats. Heemstede
heeft dit artikel niet maar heeft
geen campings.

Artikel 2.39 Speelgelegenheden
1. Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een
voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig
spel te beoefenen, waarbij geld of in geld
inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen
of verloren.
2. Het is verboden zonder vergunning van de
burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren
of te doen exploiteren. Het verbod is niet van
toepassing op:
a. speelautomatenhallen waarvoor op grond van
artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de
Kansspelen vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de raad van bestuur
van de kansspelautoriteit bevoegd is vergunning
te verlenen;
c. speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt
geboden om het kleine kansspel als bedoeld in
artikel 7c van de Wet op de kansspelen te
beoefenen, of te spelen op speelautomaten als
bedoeld in artikel 30 van de Wet op de
kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel
1, onder a, van de Wet op de kansspelen te
verrichten.
3. De burgemeester weigert de vergunning:
a. indien naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de
omgeving van de speelgelegenheid of de
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig
worden beïnvloed door de exploitatie van de
speelgelegenheid;

Artikel 2:38a Definities
1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid
verstaan een voor het publiek toegankelijke
gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang
alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt
geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in
geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden
gewonnen of verloren.

2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de
Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als in die wet.
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
1. Het is verboden zonder vergunning van de
burgemeester een speelgelegenheid te
exploiteren of te doen exploiteren.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet op de
kansspelen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
weigert de burgemeester de vergunning als:
a.

b.

naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de
speelgelegenheid of de openbare orde
op ontoelaatbare wijze nadelig worden
beïnvloed door de exploitatie van de
speelgelegenheid; of
de exploitatie van de speelgelegenheid
in strijd is met een geldend
bestemmingsplan.

De definities zijn onderbracht in
een apart artikel 2:38a.
Tevens aanpassing aan het VNG
model en Heemstede. Deze
gemeente kent een Verordening
speelautomaten en om die reden
een iets afwijkend artikel 2:39
en niet een artikel 2:40.

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

Artikel 2.42 Plakken en kladden
1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte
van een onroerende zaak dat vanaf die plaats
zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende op een openbare plaats of dat
gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of
aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken,
op andere wijze aan te brengen of te doen
aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een
afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen
of te doen aanbrengen.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van
toepassing indien gehandeld wordt krachtens
wettelijk voorschrift.
4. Het college kan aanplakborden of -zuilen aanwijzen
voor het aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen.
5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde
aanplakborden of -zuilen te gebruiken voor het
aanbrengen van handelsreclame.
6. Het college kan nadere regels stellen voor het
aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen, die geen betrekking mogen
hebben op de inhoud van de meningsuitingen en
bekendmakingen.
7. De houder van de in het tweede lid bedoelde
schriftelijke toestemming is verplicht die aan een
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering
terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:42 Plakken en kladden
1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte
van een onroerende zaak dat vanaf die plaats
zichtbaar is, te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende op een openbare plaats of dat
gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of
aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken,
op andere wijze aan te brengen of te doen
aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een
afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen
of te doen aanbrengen.
3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van
toepassing indien gehandeld wordt krachtens
wettelijk voorschrift.
4. De houder van de schriftelijke toestemming is
verplicht deze aan een opsporingsambtenaar op
diens eerste vordering terstond ter inzage af te
geven.
5. Het college wijst aanplakborden of -zuilen aan voor
het aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen.
6. Het is verboden de in het vijfde lid bedoelde
aanplakborden of -zuilen te gebruiken voor het
aanbrengen van handelsreclame.
7. Het college kan nadere regels stellen voor het
aanbrengen daarvan, die geen betrekking mogen
hebben op de inhoud van de meningsuitingen en
bekendmakingen.

Conform Heemstede.
Uit jurisprudentie is naar voren
gekomen dat het college niet
slechts een bevoegdheid heeft
om algemene aanplakborden
aan te wijzen (Apv 2017 lid 4),
maar een verplichting. Vandaar
de verplichting om aan te wijzen
in de tekst in lid 5. Eén per
10.000 inwoners is in het
algemeen de norm.
Er is een zuil aangewezen nabij
het Julianalaan viaduct maar er
dient nog (minstens) één locatie
aangewezen te worden.

Artikel 2.43 Vervoer plakgereedschap e.d.
1. Het is verboden op de weg of openbaar water te
vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet,
aanplakdoek, plakmiddel, plakgereedschap, kalk,
teer, kleur of verfstof of verfgereedschap.
2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de
genoemde materialen of gereedschappen niet zijn
gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als
verboden in artikel 2.42.
3. Het is tevens verboden om tijdens Luilak (de nacht
van vrijdag op zaterdag vóór Pinksteren) tussen
00.00 en 08.00 uur op de weg of openbaar water te
vervoeren of bij zich te hebben enig middel
waarmee men een zaak kan besmeuren, zoals
kaarsen, boter, olie, zeep, meel, eieren, etc.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke
1. Het is verboden op een openbare plaats of op
openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek,
kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te
vervoeren of bij zich te hebben.
2. Het verbod is niet van toepassing als de genoemde
materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of
niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in
artikel 2:42.
Artikel 2:43a Luilak
Het is tevens verboden om in de nacht van vrijdag op
zaterdag vóór Pinksteren tussen 00.00 en 08.00 uur op
een openbare plaats of op openbaar water te vervoeren
of bij zich te hebben enig middel waarmee men een
zaak kan besmeuren, zoals kaarsen, boter, olie, zeep,
meel, eieren, etc.

Conform Heemstede. Nu apart
artikel voor Luilak. Dit valt beter
op in APV, was onderdeel van
2:43.

Artikel 2.44 Vervoer inbrekerswerktuigen
1. Het is verboden op de weg of op een andere voor
het publiek toegankelijke plaats inbrekerswerktuigen
te vervoeren of bij zich te hebben.
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van een
winkel bij zich te hebben of te vervoeren een tas of
ander hulpmiddel dat er kennelijk toe is uitgerust
om er winkeldiefstal mee te plegen of winkeldiefstal
te vergemakkelijken door het buitenwerking stellen
en/of houden van detectie- of
waarnemingsapparatuur.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
1. Het is verboden op een openbare plaats
inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te
hebben.
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van een
winkel bij zich te hebben of te vervoeren een tas of
ander hulpmiddel dat er kennelijk toe is uitgerust
om er winkeldiefstal mee te plegen of winkeldiefstal
te vergemakkelijken door het buitenwerking stellen
en/of houden van detectie- of waarnemingsapparatuur.
3. Het verbod is niet van toepassing als de werktuigen
niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich
onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te
verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te
verbreken, diefstal door middel van braak te
vergemakkelijken of het maken van sporen te
voorkomen.

Conform Heemstede lid 3
toevoegen; Heemstede kent niet
het 2e lid; stelt dat is vanwege
de lastige bewijslast.

Artikel 2.48 Verboden drankgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel
uitmaakt van een door het college aangewezen
gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en
Horecawet.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt verboden op een openbare plaats die
deel uitmaakt van een door het college aangewezen
gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
b. een andere plaats dan een horecabedrijf, als
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en
Horecawet.
c. straatfeesten en overige activiteiten die
plaatsvinden op de weg en waarvoor op grond
van deze verordening vergunning is verleend
door de burgemeester.

Conform Heemstede en VNG.
N.B. jongeren tot 18 jaar mogen
geen alcohol kopen en zijn
strafbaar als ze het bij zich
hebben, gebruiken in het
openbaar. Dit is geregeld in
hogere wetgeving.

Artikel 2.51

Artikel 2:51 Verbod op zichtbare uitingen van verboden
organisaties (Outlaw Motorcycle Gangs)

Nieuw artikel. Op voorstel van
de Regiegroep OMG NH.
Publieke uitingen van verboden
motorclubs (OMG’s) kunnen zich
manifesteren via het dragen van
colours, logo’s en symbolen van
de verboden OMG op voertuigen
(vooral motoren maar ook
auto’s) en via tatoeages. Tegen
tatoeages valt vanwege het
grondwettelijk beschermde recht
op lichamelijke integriteit niets
te doen. Tegen de overige
clubuitingen in de publieke
ruimte (dragen van colours en
logo’s op voertuigen) kan wel
worden opgetreden.

(vervallen)

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor
het publiek openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven zichtbaar goederen te dragen,
bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke
kenmerken zijn van een organisatie (Outlaw
Motorcycle Gang) die bij rechterlijke uitspraak of
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is
ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel
in strijd met de openbare orde.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door het
Wetboek van strafrecht.

Artikel 2:51a Verbod gebruik lachgas
Het is verboden op een openbare plaats lachgas te
gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of
de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid in gevaar komt of het milieu belast
wordt.

Nieuw artikel. Vooral op het
strand van toepassing.
Veelvuldig gebruik en het
achterlaten van
lachgaspatronen.

Artikel 2.57 Loslopende honden
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 zonder dat
die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en
kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op
een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een
halsband of een ander identificatiemerk dat de
eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
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 of als een eigenaar of
houder van een hond deze aantoonbaar
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:57 Honden
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. op een openbare plaats, waaronder de weg, als
die hond niet aangelijnd is;
c. op de weg als die hond niet is voorzien van een
halsband of een ander identificatiemerk dat de
eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod
genoemd in het eerste lid, aanhef en onder b niet
van toepassing is.
3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b
zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder
van een hond die zich vanwege zijn handicap door
een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden
of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt
tot geleidehond of sociale hulphond.

Algemeen aanlijngebod, niet
alleen meer binnen de bebouwde
kom. Heemstede heeft vrijwel
hetzelfde artikel.
Wel zullen (net als nu) plaatsen
worden aangewezen waar
honden los mogen lopen.

Artikel 2.58 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht
ervoor te zorgen dat die hond zich niet van
uitwerpselen ontdoet:
a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of
mede bestemd voor het verkeer van
voetgangers of fietsers;
b. op een voor het publiek toegankelijke en
kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
c. op een andere door het college aangewezen
plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het
eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de
eigenaar of houder van de hond bij het verblijf op de
weg er zorg voor draagt dat de uitwerpselen
onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1. Degene die zich met een hond op een openbare
plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden
verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond die zich vanwege zijn handicap
door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op door het
college aangewezen plaatsen.

Algemene opruimplicht. Conform
Heemstede.
Het college kan wel plaatsen
aanwijzen waar de opruimplicht
niet geldt.

Artikel 2.59 Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden
die hond te laten verblijven of te laten lopen op een
openbare plaats of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan
de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt
dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en
een aanlijngebod in verband met het gedrag van
die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een
muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de
houder heeft bekendgemaakt dat het die hond
gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en
muilkorfgebod in verband met het gedrag van die
hond noodzakelijk vindt.
2. In afwijking van artikel 2.57, lid 1 onder c, geldt
voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de
hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar,
niet-verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of
de buikwand.
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1.1,
onder i;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een
lijn met een lengte, gemeten van hand tot
halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn
gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de
eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of
een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover
die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of
op het terrein van een ander.
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder
verplicht is de hond aangelijnd te houden met een
lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband,
van ten hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of
houder verplicht is de hond voorzien te houden van
een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig
leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem zodanig
rond de hals is aangebracht dat verwijdering
zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

Conform Heemstede en de VNG.
De burgemeester is nu bevoegd.
Inhoud van het artikel is verder
vrijwel hetzelfde met een andere
redactie.

c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten,
dat de afgesloten ruimte binnen de korf een
geringe opening van de bek toelaat en dat geen
scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en
onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid
voorzien te zijn van een door de minister die het
aangaat op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van een microchip
die met een chiplezer afleesbaar is.
Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
1.

Het is de eigenaar of houder van een hond
verboden deze hond op zijn terrein zonder
muilkorf te laten loslopen als de burgemeester

Nieuwe artikel. Conform
Heemstede en VNG. Het aanlijnen/of muilkorfgebod dat de
burgemeester kan opleggen voor

2.
als:

een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als
bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of heeft
meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht.
Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet
a. op een vanaf de weg zichtbare plaats
een naar het oordeel van de
burgemeester duidelijk leesbaar
waarschuwingsbord is aangebracht;
b. het mogelijk is een brievenbus te
bereiken en aan te bellen zonder het
terrein te betreden; en
c. het terrein voorzien is van een
zodanig hoge en deugdelijke afrastering
dat de hond niet zelfstandig buiten het
terrein kan komen.

het laten verblijven of laten
lopen van een gevaarlijke hond
op een openbare plaats of op het
terrein van een ander (artikel
2:59), is niet in alle gevallen
voldoende om bijtincidenten te
voorkomen. Deze maatregel
voorkomt niet dat mensen
geconfronteerd worden met
bijtincidenten op privéterrein.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan postbezorgers en
koeriers, maar ook aan
bijtincidenten die plaatsvinden
binnen een huishouden. Om hier
enigszins aan tegemoet te komen
is artikel 2:59a opgenomen.
Hierin is bepaald dat het de
eigenaar of houder van een
gevaarlijke hond verboden is die
hond zonder muilkorf op zijn
terrein los te laten lopen. Het
verbod geldt niet als in de
bepaling genoemde
voorzieningen zijn getroffen
waardoor gevaar voor derden in
de openbare en vrij toegankelijke
privéruimte niet aanwezig is. Dit
artikel is gericht op de veiligheid
in de openbare ruimte en
voorkomt dat gevaarlijke honden
op de openbare weg komen

doordat ze van het terrein
ontsnappen.
Artikel 2.60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1. Het college kan buiten een inrichting in de zin van
de Wet milieubeheer plaatsen aanwijzen waar het
ter voorkoming of opheffing van overlast of schade
aan de openbare gezondheid verboden is daarbij
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben, of:
b. aanwezig te hebben anders dan met
inachtneming van de door hen gestelde regels,
of:
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in
die aanwijzing is aangegeven.
2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid
aangewezen plaats daarbij aangeduide dieren
aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben
anders dan met inachtneming van de door het
college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben
in een groter aantal dan door het college is
aangegeven.
3. Het college kan de rechthebbende op een
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het
eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente
ontheffing verlenen van het in het tweede lid
gestelde verbod.

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1. Het is verboden op door het college ter voorkoming
of opheffing van overlast of schade aan de openbare
gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met
inachtneming van de door het college in het
aanwijzingsbesluit gestelde regels;
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in
het aanwijzingsbesluit is aangegeven.
2. Het college kan de rechthebbende op een
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het
eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente
ontheffing verlenen van één of meer verboden als
bedoeld in het eerste lid.

Tekst VNG model. Heemstede
heeft dit artikel laten vervallen.
Dit artikel is uitgewerkt in het
Aanwijzingsbesluit en in
beleidsregels en daarom
handhaven.

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.

Nieuw artikel. Heemstede heeft
dit niet.
Een nieuwe bepaling verbiedt
hinderlijk drugsgebruik in de
openbare ruimte. Op sommige
plaatsen in de publieke ruimte
ervaren mensen hinder, overlast
en gevoelens van onveiligheid
doordat op die plaatsen drugs

Artikel 2:74b Sluiting ruimte
1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van
voor publiek openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven als bedoeld in artikel 174 van
de Gemeentewet indien zich daar feiten en
omstandigheden voordoen of hebben
voorgedaan die de vrees wettigen dat het
geopend blijven van de ruimte een gevaar
oplevert voor de openbare orde of een
bedreiging vormt voor het woon- en leefklimaat.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de
Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent
de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting
tevens bekend gemaakt door het aanbrengen

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.
Nieuw artikel. Op voorstel van
de Regiegroep OMG NH.
Het geopend blijven van
clubhuizen van verboden
verklaarde OMG’s, waarbij de
verbodenverklaring bij voorraad
uitvoerbaar is en dus
onmiddellijk van kracht is, vormt
- gelet op de overwegingen voor
de verbodenverklaring van
desbetreffende OMG, waarbij
door de rechter is vastgesteld
dat de werkzaamheid van de
verboden verklaarde OMG in
strijd is met de openbare orde –

van een afschrift van het sluitingsbevel op of
nabij de (hoofd)toegang van het voor het
publiek openstaande gebouw of het bij dat
gebouw behorende erf. De sluiting treedt in
werking op het moment dat bedoeld afschrift is
aangebracht.
3. De rechthebbende op de ruimte als bedoeld in
het eerste lid, waarvan de sluiting is bevolen, is
verplicht toe te laten dat het in het tweede lid
bedoelde afschrift aan de ruimte wordt
aangebracht.
4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of
het erf, verboden om, nadat het bevel tot
sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede
lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe te
laten of te laten verblijven.

een gevaar voor de openbare
orde. Dat is reden om
clubhuizen van verboden OMG’s
na verbodenverklaring te sluiten
voor onbepaalde tijd.
Hiervoor is wel een expliciete
bevoegdheid in de APV vereist
omdat de verschillende
openbare orde bevoegdheden
van de burgemeester in de
gemeentewet (172, 174) te
beperkt zijn om sluiting van
clubhuizen voor onbepaalde tijd
mogelijk te maken. Omdat veel
gemeenten in Noord-Holland
deze bevoegdheid voor het
sluiten van publiek openstaande
gebouwen niet hebben in de
APV, wordt dringend
geadviseerd deze op te nemen
in hun APV.

Artikel 2.75 Bestuurlijke ophouding

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

(corresponderende APV-bepaling uit het VNG-model niet
overgenomen)

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de
Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden
van door hem aangewezen groepen van personen op een
door hem aangewezen plaats indien deze personen het
bepaalde in artikel 2:1, 2:10, 2:11, 2:16, 2:24, 2:47, 2:48,
2:49, 2:73 en 5:34 van deze Verordening groepsgewijs
niet naleven.

In navolging van Heemstede dit
artikel nu wel opgenomen.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
1. De burgemeester kan degene die, hetzij alleen,
hetzij in groepsverband, de openbare orde
ernstig verstoort door het plegen van strafbare
feiten, of anderszins personen lastig valt of
schade toebrengt uit het oogpunt van openbare
orde het bevel geven zich te verwijderen en zich
verwijderd te houden van of uit een door de
burgemeester bij bevel plaats of gebied
gedurende de tijd bij het bevel genoemd.
2. Het is verboden zich in het gebied te bevinden in
strijd met een krachtens het eerste lid gegeven
bevel.
3. Het in het eerste lid bedoelde bevel geldt niet
voor zover de persoon tot wie het bevel is
gericht:

o

a. in het gebied blijkens opgave in het
persoonsregister van de gemeente
woonachtig is of

o

b. aannemelijk maakt dat hij op de
plaats in het gebied werkzaam is, of

o

c. anderszins aannemelijk maakt dat hij
een zwaarwegend belang heeft zich in
dat gebied op te houden

o

d. zich in het aangewezen gebied
bevindt in een middel van openbaar
vervoer

4. De burgemeester bepaalt de plaats of het gebied
waarvoor een gebiedsontzegging bij bevel
opgelegd kan worden.

Nieuw artikel in het kader van
de Openbare orde. Heemstede
heeft niet een dergelijk artikel
opgenomen.

Artikel 2:79 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.

Nieuw artikel.
Uitvoering van de zogenoemde
Aso-wet. Conform VNG en
Heemstede.

Artikel 3.4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting te exploiteren.
2. Het is verboden een escortbedrijf te exploiteren of te
wijzigen zonder vergunning van het bevoegd
bestuursorgaan.
3. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning
wordt in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder; en
c. de aard van het escortbedrijf.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of een
escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder
vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning
wordt in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder; en
c. de aard van het escortbedrijf.

Conform Heemstede.
Dus geen algemeen verbod op
seksinrichtingen. Dit is namelijk
niet mogelijk na de opheffing
van het bordeelverbod. Het is
onduidelijk waarom in de Apv
2017 en eerdere Apv’s het
verbod in het eerste lid was
opgenomen.

Artikel 3.6 Sluitingstijden
(corresponderende APV-bepaling uit het VNG-model niet
overgenomen)

Artikel 3:6 Sluitingstijden
1. Het is verboden een seksinrichting voor
bezoekers geopend te hebben en daarin
bezoekers toe te laten of te laten verblijven
tussen 24.00 een 06.00 uur.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een
afzonderlijke seksinrichting andere
sluitingstijden vaststellen.
3. Het is bezoekers van een seksinrichting
verboden zich daarin te bevinden gedurende de
tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste
lid of het tweede lid, dan wel krachtens artikel
3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.
4. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van
toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door de op de Wet milieubeheer gebaseerde
voorschriften.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak
verboden daarin een sekswinkel te exploiteren.

Conform Heemstede.
Bloemendaal had de
corresponderende APV-bepaling
uit het VNG-model niet
overgenomen.
Ongetwijfeld omdat in artikel 3.4
lid 1 een verbod op de
exploitatie van seksinrichtingen
was opgenomen.

Artikel 3.10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak
verboden daarin een sekswinkel te exploiteren met
uitzondering van door het college aangewezen gebieden
of delen van de gemeente waar het belang van de
openbare orde of de woon- en leefomgeving zich niet
tegen de exploitatie van een sekswinkel verzet.
Artikel 4.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

Conform Heemstede.

Wijziging lid 4 in het kader van
het strandbeleid. Het
maximumaantal van 12 dagen

1. De houder van een inrichting kan een
incidentele festiviteit houden waarbij de
waarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19
en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn,
mits de houder van de inrichting ten minste
twee weken voor de aanvang van de festiviteit
het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Het college stelt een formulier vast voor het
doen van een kennisgeving.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan
wanneer het formulier, volledig en naar
waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de
plaats op dat formulier vermeld.
4. Het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele
festiviteiten gehouden kunnen worden, bedraagt
voor de strandpaviljoens op het strand: 4 per
kalenderjaar.
5. Het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele
festiviteiten gehouden kunnen worden, bedraagt
voor de volgende inrichtingcategorieën:
a) Inrichtingen waar een of meer voorzieningen
of installaties aanwezig zijn voor het
beoefenen van sport, alsmede sportscholen,
sporthallen en sportterreinen: 4 per
kalenderjaar
b) Openluchttheater: 5 per kalenderjaar
c) Overige inrichtingen:2 per kalenderjaar

1.De houder van een inrichting kan een incidentele
festiviteit houden waarbij de waarden als bedoeld in
de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet
van toepassing zijn, mits de houder van de
inrichting ten minste twee weken voor de aanvang
van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft
gesteld.
2. Het college stelt een formulier vast voor het doen
van een kennisgeving.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan
wanneer het formulier, volledig en naar
waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de
plaats op dat formulier vermeld.
4. Het aantal dagen of dagdelen per kalenderjaar
waarop incidentele festiviteiten voor de
strandpaviljoens op het strand gehouden
kunnen worden, wordt nader bepaald door het
college met een maximum van 12 dagen per
kalenderjaar.
5. Het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele
festiviteiten gehouden kunnen worden, bedraagt
voor de volgende inrichting categorieën:
d) Inrichtingen waar een of meer voorzieningen
of installaties aanwezig zijn voor het
beoefenen van sport, alsmede sportscholen,
sporthallen en sportterreinen: 4 per
kalenderjaar
e) Openluchttheater: 5 per kalenderjaar
f) Overige inrichtingen:2 per kalenderjaar

per kalenderjaar vloeit voort uit
het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Artikel 4.7 Straatvegen
(vervallen)

Artikel 5.6 Kampeermiddelen e.a.
1. Het is verboden een woonwagen, magazijnwagen,
aanhangwagen, keetwagen of ander soortgelijk
voertuig dat uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebezigd of voorwerp
(vuil- of opslagcontainer, laadbak, grofvuilzak e.d.)
langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de
weg te plaatsen of te hebben.
2. Het is verboden een kampeerwagen, caravan,
camper, aanhangwagen of ander soortgelijk voertuig
dat voor de recreatie wordt gebezigd langer dan op
acht achtereenvolgende dagen op de weg te
plaatsen of te hebben.
3. Het college kan plaatsen niet zijnde wegen of
weggedeelten aanwijzen waarop het in het eerste lid
gestelde verbod van toepassing is.
4. Het college kan van het in het eerste en tweede lid
gestelde verbod, met uitzondering voor
kampeermiddelen, ontheffing verlenen.
5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de
Provinciale landschapsverordening.

Artikel 4:7 verbod oplaten ballonnen
Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook,
door middel van helium of andere gassen, niet zijnde
een weerballon of bemande ballon, op te laten stijgen.
Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen
1. Het is verboden een woonwagen, magazijnwagen,
aanhangwagen, keetwagen of ander soortgelijk
voertuig dat uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op
drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen
of te hebben.
2. Het is verboden een kampeerwagen, caravan,
camper, aanhangwagen, vouwwagen of ander
soortgelijk voertuig dat voor de recreatie wordt
gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende
dagen op de weg te plaatsen of te hebben.
3. Het college kan plaatsen niet zijnde wegen of
weggedeelten aanwijzen waarop het in het eerste lid
gestelde verbod van toepassing is.
4. Het college kan van het in het eerste en tweede lid
gestelde verbod, met uitzondering voor
kampeermiddelen, ontheffing verlenen.
5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de
Provinciale landschapsverordening.

Conform Heemstede en ter
uitvoering van de op 31 januari
2019 door de Raad aangenomen
motie.
“voorwerp (vuil- of
opslagcontainer, laadbak,
grofvuilzak e.d.)” is uit dit artikel
verdwenen. De zogenoemde
werkplaatsvergunning die
hiervoor wordt verleend wordt in
het vervolg verleend op basis
van artikel 2:10.
In navolging van Heemstede,
het VNG model en vele andere
gemeenten recreatievoertuigen
niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg.

Artikel 5.10 Parkeren van voertuigen met
stankverspreidende stoffen

(gereserveerd)

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan
1. Het is verboden een voertuig te parkeren op een
door het college aangewezen, niet tot de rijbaan
behorend weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen
die worden gebruikt voor werkzaamheden in
opdracht van een bestuursorgaan of openbaar
lichaam.

Conform Heemstede. Artikel
5:10 is toegevoegd naar
aanleiding van de uitspraak van
Hof Arnhem-Leeuwarden van 23
mei 2016
(ECLI:NL:GHARL:2016:3927) en
de uitleg daarin van het Verdrag
inzake verkeerstekens.
Verkeersbord E1
(parkeerverbod) geldt alleen
voor de rijbaan. De APVbepaling is nodig om het
parkeerverbod ook voor de berm
te laten gelden.
Na vaststelling van de APV door
de raad, kan het college in het
Aanwijzingsbesluit APV de
bermen aanwijzen waar het
verbod van kracht is. Op dit
moment zijn er nog geen
bermen die daarvoor zouden
moeten worden aangewezen.

Artikel 5.13 Inzameling van geld of goederen
1. Het is verboden zonder vergunning van het college
een openbare inzameling van geld of goederen te
houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.
2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt
mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen,
waartoe ook worden gerekend geschreven of
gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van
diensten aanvaarden van geld of goederen, indien
daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een
liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in
besloten kring wordt gehouden en voor de
inzamelingen vermeld op het landelijke
collecterooster van het Centraal Bureau voor de
Fondsenwerving.

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of ledenof donateurwerving
1. Het is verboden zonder vergunning van het
college een openbare inzameling van geld of
goederen te houden of daartoe een intekenlijst
aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of
donateurs te werven als daarbij te kennen wordt
gegeven of de indruk wordt gewekt dat de
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig
of ideëel doel is bestemd.
2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste
lid wordt mede verstaan het aanvaarden van
geld of goederen bij het aanbieden van diensten
of goederen, waartoe ook worden gerekend
geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te
kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor
een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling of
werving die wordt gehouden:
a.

in besloten kring; of

b.

door een instelling die is ingedeeld in het
door het college voor het betreffende
kalenderjaar vastgestelde collecte- en
wervingsrooster, mits de inzameling of
werving overeenkomstig dat collecte- en
wervingsrooster en met inachtneming van
de door het college gegeven voorwaarden
plaatsvindt.

4. Na het jaarlijks vaststellen van het collecte- en
wervingsrooster worden aanvragen in
behandeling genomen op volgorde van
binnenkomst, mits zij betrekking hebben op een

Conform Heemstede en VNG.
Artikel 5:13 is gewijzigd door
daarin expliciet het werven van
donateurs of leden op te nemen.
Naast de klassieke
inzamelingsacties (de collectes)
worden ook activiteiten verricht
voor de werving van donateurs
of leden. Daarbij wordt te
kennen gegeven – althans de
indruk wordt gewekt – dat de
uiteindelijke opbrengst geheel of
ten dele bestemd is voor een
liefdadig of een ideëel doel. Deze
wervingsactiviteiten
onderscheiden zich van
inzamelingsactiviteiten door het
feit dat er geen geld of zaken
worden ingezameld en geen
intekenlijsten worden ingevuld.
In plaats daarvan werft de
betreffende instelling leden of
donateurs. In de praktijk
bestond veel onduidelijkheid
over de vraag of voor deze
wervingsactiviteiten nu wel of
geen vergunning moet worden
aangevraagd en zo ja, wat voor
soort vergunning daarvoor
precies benodigd is. Om die
reden worden wervingsacties nu
expliciet geregeld in dit artikel.
Omdat aan het Centraal Bureau
Fondsenwerving (hierna: CBF)
geen wetgevende bevoegdheid
toekomt, is de vrijstelling van
het collecteverbod voor
instellingen met een CBFkeurmerk vervangen door een
vrijstelling voor een instelling die

in het collecte- en wervingsrooster aangegeven
vrije periode.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen).

is ingedeeld in het door het
college voor het betreffende
kalenderjaar vastgestelde
collecte- en wervingsrooster. Het
college moet dus per
kalenderjaar (jaarlijks) een
collecte- en wervingsrooster
vaststellen. Daarbij maakt hij
gebruik van het door het CBF
gepubliceerde collecte- en
wervingsrooster. Voor de in
genoemde roosters ingedeelde
instellingen geldt de
vergunningplicht niet. Op deze
manier wordt geborgd dat er in
een bepaalde week slechts één
collecte of werving wordt
gehouden en worden de
uitgangspunten van het
gemeentelijk beleid (een
gelijkmatige verdeling van
activiteiten door bonafide
instellingen) dus geborgd zonder
dat een vergunning hiervoor
noodzakelijk is.
Een schaars besluit is een
vergunning of ontheffing
waarvan een beperkt aantal kan
worden verleend, terwijl er meer
(potentiële) aanvragers zijn. De
collectevergunning is een
schaarse vergunning. Volgens
het jaarlijkse collecterooster
mag er namelijk per dag maar 1
collectant lopen.
In artikel 5:13 is daarom een
nieuw (4e) lid toegevoegd dat
een zodanige invulling geeft dat
wordt voldaan aan de
jurisprudentie op het terrein van
de schaarsheid.

Artikel 5.18 Standplaatsvergunning en
weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning van het college
een standplaats in te nemen of te hebben.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor
standplaatsen die incidenteel, rond Kerst en oud- en
nieuwjaar, door winkeliers direct grenzend aan hun
winkel worden ingenomen.
3. Het college weigert de vergunning wegens strijd met
het bestemmingsplan.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de
vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in
verband met de omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand;
b. indien als gevolg van bijzondere
omstandigheden in de gemeente of in een deel
van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is
dat door het verlenen van een vergunning voor
het hebben van een standplaats voor het
verkopen van goederen een redelijk
verzorgingsniveau voor de consument ter
plaatse in gevaar komt.

Artikel 5.18 Standplaatsvergunning en
weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning van het college
een standplaats in te nemen of te hebben.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor
standplaatsen die incidenteel, rond Kerst en oud- en
nieuwjaar, door winkeliers direct grenzend aan hun
winkel worden ingenomen.
3. Het college weigert de vergunning wegens strijd met
een geldend bestemmingsplan.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de
vergunning worden geweigerd als:
a. de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in
verband met de omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand;
b. een kwantitatieve of territoriale beperking als
gevolg van bijzondere omstandigheden in de
gemeente of in een deel van de gemeente
noodzakelijk is in verband met een dwingende
reden van algemeen belang.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

Conform Heemstede en VNG
(afgezien van het reeds in de
Apv 2017 opgenomen lid 2). Het
vierde lid van artikel 5:18, onder
b, wordt geheel gewijzigd
conform de Dienstenrichtlijn en
voorstel VNG. Er mag alleen een
kwantitatieve of territoriale
beperking worden gesteld onder
bepaalde voorwaarden bij
standplaatsvergunningen.

Artikel 5:33a Bescherming van natuurgebieden,
wandelparken en dergelijke

Nieuw artikel in navolging van
Heemstede. Door hondenuitlaat
services worden regelmatig
grote aantallen honden
uitgelaten in wandelparken e.d.
waar het aanlijngebod niet geldt.
Dit leidt regelmatig tot
vernielingen. Om dit tegen te
gaan mogen er o.g.v. dit artikel
per begeleider niet meer dan
drie honden tegelijk worden
uitgelaten in de door het college

1. Het is de eigenaar, houder of verzorger van een
hond verboden om met meer dan drie honden
tegelijk nader door het college aan te wijzen
gebieden te betreden, dan wel met meer dan
drie honden te verblijven in nader door het
college aan te wijzen gebieden.
2. De in het eerste lid bedoelde aan te wijzen
gebieden betreffen gebieden die krachtens
artikel 2:57, tweede lid zijn aangewezen als
gebied waar het aanlijngebod voor honden niet
geldt.

aangewezen losloopgebieden
voor honden.

Artikel 5.34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten
inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te
verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te
stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en
dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven,
indien geen afvalstoffen worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden in daarvoor
bestemde haarden en/of korven voor zover dat
vuur met toestemming van de rechthebbende
gestookt wordt op - al dan niet met enige beperking voor publiek toegankelijke terrassen,
tuinen of erven en dat geen gevaar, overlast of
hinder voor de omgeving oplevert.
3. (van dit artikellid in de model APV wordt geen
gebruik gemaakt)
4. (van dit artikellid in de model APV wordt geen
gebruik gemaakt)
5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3,
Wetboek van Strafrecht of de provinciale
milieuverordening.

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten
inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te
verbranden buiten inrichtingen in de zin van de
Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te
leggen, te stoken of te hebben.
2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of
hinder voor de omgeving, is het verbod niet van
toepassing op:
a.
b.

c.

verlichting door middel van kaarsen,
fakkels en dergelijke;
sfeervuren zoals terrashaarden en
vuurkorven, voor zover geen
afvalstoffen worden verbrand;
vuur voor koken, bakken en braden.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de
ontheffing worden geweigerd ter bescherming
van de flora en fauna.
5. Het verbod geldt niet voor zover in het
onderwerp wordt voorzien door artikel 429,
aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van
Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening.

Conform Heemstede en VNG.
De leden 3 en 4 waren niet
opgenomen in de Apv 2017 (en
eerder). Maar er werd wel
incidenteel ontheffing verleend
voor bijvoorbeeld de
kerstbomenverbranding in
Vogelenzang.

Artikel 5.34A Verbod op het gebruik van wensballonnen
1. Het is verboden zogenoemde wens- of ufoballonnen,
door middel van hete lucht afkomstig van vuur op te
laten.
2. Onder een wens- of ufoballon wordt mede verstaan:
herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion,
Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, etc.

Artikel 5:34a Verbod op het gebruik van wensballonnen
3. Het is verboden zogenoemde wensballonnen door
middel van hete lucht afkomstig van vuur op te
laten.
4. Onder een wensballon wordt mede verstaan elk
voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en
zonder sturing wegdrijft.

Conform Heemstede en VNG.

Artikel 6.1 Strafbepaling
1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende
artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1.4
daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete van de tweede categorie en
kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak.
artikel

onderwerp

Hoofdstuk 2
2.1
eerste, samenscholing en
tweede en derde ongeregeldheden
lid
2.6 eerste lid

verspreiden van gedrukte
stukken

2.8

dienstverlening

2.9 eerste lid

straatartiest

2.12 eerste lid

maken, veranderen van
een uitweg
en vele andere artikelen,
hier niet vermeld

Artikel 6:1 Sanctiebepaling
1. Overtreding van het of bij krachtens deze
verordening bepaalde en de daarbij op grond
van artikel 1:4 gegeven voorschriften en
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van
ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie en kan bovendien worden
gestraft met openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak.
2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a, van
de Wet op de economische delicten van
toepassing bij overtreding van het bepaalde bij
of krachtens de artikelen 2:10 eerste lid en 4:11
eerste lid.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op de in
afdeling 12 van hoofdstuk 2 opgenomen
bepalingen.
4. In geval van overtreding van de krachtens
artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
gestelde regels kan het college een bestuurlijke
boete opleggen van ten hoogste de geldboete,
bedoeld in artikel 64, eerste lid van de Wet
veiligheidsregio’s.

Conform Heemstede.
Een algemene sanctiebepaling
i.p.v. een strafbepaling met een
opsomming van een grote
hoeveelheid artikelen met
verboden.

Artikel 6.2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens deze verordening zijn belast
ambtenaren als bedoeld in de Collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector
gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst
(CAR/UWO), die door burgemeester en wethouders
zijn aangesteld.
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de
bij besluit van het college dan wel de burgemeester
aan te wijzen personen.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid zijn de
ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141,
onder b, van het Wetboek van Strafvordering,
eveneens belast met het toezicht op de naleving van
de bij of krachtens deze verordening gegeven
voorschriften.

Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
belast:
-

de buitengewoon
opsporingsambtenaren;
de controleur bijzondere wetten;
de medewerkers bouw- en
woningtoezicht;
de ambtenaren van de politie als
bedoeld in artikel 141 onder b, van het
Wetboek van Strafvordering.

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

Conform Heemstede.

