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Artikel 1:6 (Intrekken of wijzigen van vergunningof ontheffing)
 

1. De vergunning of ontheffing kan worden

ingetrokken of gewijzigd als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of

onvolledige gegevenszijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de

omstandigheden of inzichten opgetreden na

het verlenen van de vergunningof ontheffing,

intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege

het belang of de belangen ter bescherming

waarvande vergunning of ontheffingis vereist;

c. de aan de vergunningof ontheffing

verbonden voorschriften en beperkingen niet

zijn of worden nagekomen;

d. (het betreffende onderdeel van de

corresponderende APV-bepaling uit het VNG-

model niet overgenomen);

e. de houderdit verzoekt.

2. De vergunning of ontheffing vervalt van

rechtswegeals:

a. van de vergunningof ontheffing binnen de

daarin gestelde termijn dan wel bij gebreke

daarvan binnen éénjaar na het onherroepelijk

worden daarvan geen gebruik is gemaakt; of

b. gedurende éénjaar na het onherroepelijk

wordenvande vergunningof ontheffing geen

gebruik is gemaakt.  

1. De vergunning of ontheffing kan worden

ingetrokken of gewijzigd als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of

onvolledige gegevenszijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de

omstandighedenof inzichten opgetreden na

het verlenen van de vergunning of ontheffing,

intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege

het belang of de belangen ter bescherming

waarvan de vergunningof ontheffing is vereist;

c. de aan de vergunningof ontheffing

verbonden voorschriften en beperkingen niet

zijn of worden nagekomen;

d. de houderdit verzoekt;

e. van de vergunningofontheffing binnen de

daarin gestelde termijn dan wel bij gebreke

daarvanbinnenéénjaar na het onherroepelijk

worden daarvan geen gebruikis gemaakt; of

f. van de vergunning of ontheffing gedurende

één jaar na het onherroepelijk worden

daarvan geen gebruik is gemaakt.

 

Toelichting

Voorgesteld wordt om de gronden die in het huidige lid 2 zijn opgenomen (gronden op basis

waarvan de vergunning/ontheffing komt te vervallen) op te nemen in lid 1 (intrekkingsgronden). In

de Model-APV van de VNG komen ook alleen intrekkingsgronden voor.

Doordat aan een intrekking, anders dan bij het vervallen van een vergunning/ontheffing (want dat

gebeurt van rechtswege), een (intrekkings-)besluit ten grondslag ligt, geeft dit meer duidelijkheid

over de status van een vergunning/ontheffing.
 

Artikel 2:10 (voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats)
 

1. Het is verboden zonder vergunning van het

college de openbare plaats of een gedeelte

daarvan anders te gebruiken dan

overeenkomstig de publieke functie daarvan.

2. Het bevoegd gezag kan een

omgevingsvergunning verlenen voor het in het

eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een

activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2,

eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht.

3. Het in het eerste lid bepaalde is niet van

toepassing op:

a. vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien

die niet voor commerciële doeleinden worden  

1. Het is verboden zonder vergunning van het

college de openbare plaats of een gedeelte

daarvan anders te gebruiken dan

overeenkomstig de publieke functie daarvan.

2. De vergunning wordt verleend als

omgevingsvergunning door het bevoegd gezag

als het in het eerste lid bedoelde gebruik een

activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2,

eerste lid, onderj of k, van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8

kan een vergunning worden geweigerd:

a. als het beoogde gebruik schade toebrengt

aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor
  



 

 

gebruikt en de vlag of wimpel zich niet bevindt

op minder dan 2,2 meter boven het voor

voetgangers bestemde gedeelte van de weg;

b. zonneschermen, mits deze zijn aangebracht

boven het voor voetgangers bestemde gedeelte

van de weg en mits:

e geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter

boven dat gedeelte bevindt;

e geen onderdeel van het scherm, in welke

stand dat ook staat, zich op minder dan 0,5

meter van het voor het rijverkeer bestemde

gedeelte van de weg bevindt;

e geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten

de opgaande gevel reikt;

c. de voorwerpen of stoffen, die

noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg

gebracht worden in verband met laden of

lossen ervan en mits degene die de

werkzaamheden verricht of doet verrichten

ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het

beëindigen daarvan, in elk geval voor

zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van

de weg verwijderd zijn en de weg daarvan

gereinigd is;

d. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of

gevoelens worden geopenbaard;

e. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

f. terrassen ten behoeve van horecabedrijven,

mits :

> niet breder dan de voorgevelvan het

gebouw waarbij het terras hoort;

> een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter

breedte voor voetgangers, kinderwagens,

rolstoelen e.d. gewaarborgd blijft;

> de tafels en stoelen dagelijks opgeruimd zijn

: tussen 23.00 uur en 10.00 uur;

> op het terras geen muziek ten gehore wordt

gebracht of hoorbaar mag zijn afkomstig uit het

gebouw waarbij het terras behoort;

> bij onderhoudswerkzaamheden of werken

van openbaar nut het terras binnen 24 uur na

eerste aanzegging moetzijn en blijven

ontruimd;

> het terras en de onmiddellijke omgeving in

schone toestand worden gehouden;

g. uitstallingen ten behoeve van winkels en

standplaatsen, mits:

> niet breder dan de standplaats of de

voorgevel van het gebouw waarbij de uitstalling

hoort;  

de bruikbaarheid van de openbare plaats of

voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan,

dan wel een belemmering kan vormen voor het

doelmatig beheer en onderhoud van de

openbare plaats;

b. als het beoogde gebruik hetzij op zichzelf,

hetzij in verband met de omgeving niet voldoet

aan de redelijke eisen van welstand; of

c. in het belang van de voorkoming of

beperking van overlast voor gebruikers van

een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

4. Het in het eerste lid bepaalde is niet van

toepassing op:

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

c. voorwerpen ofstoffen waarop gedachten of

gevoelens worden geopenbaard;

d. door het college aan te wijzen categorieën

van voorwerpen en gebruik als wordt voldaan

aan de voorwaarden die in het

aanwijzingsbesluit zijn gesteld;

e. het plaatsen van bouwmaterialen als deze

zijn uitgezonderd in door het college

vastgestelde nadere regels mits wordt voldaan

aan de voorwaarden zoals in de nadere regels

gesteld;

f. situaties waarin wordt voorzien door de Wet

beheerrijkswaterstaatswerken of de

provinciale wegenverordening Noord-Holland.

5. De weigeringsgrond, bedoeld in het derde

lid, onder a, is niet van toepassing als in het

daarin geregelde onderwerp wordt voorzien

door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

6. De weigeringsgrond, bedoeld in het derde

lid, onder b, is niet van toepassing op

bouwwerken.

7. De weigeringsgrond, bedoeld in het derde

lid, onderc, is niet van toepassing als in de

voorkoming van overlast wordt voorzien door

de Wet milieubeheer.

8. Het college is bevoegd nadere regels te

stellen.

9, Op de aanvraag om een vergunning is

paragraaf4.1.3.3 van de Algemene wet

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij

niet tijdig beslissen) van toepassing.

 
 



 

 

> een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter

breedte voor voetgangers, kinderwagens,

rolstoelen e.d. gewaarborgd blijft;

> de uitgestalde goederen en voorwerpen

opgeruimd zijn voor en na de tijd dat de winkel

(of standplaats) geopend is;

> bij onderhoudswerkzaamheden of werken

van openbaar nut de uitstalling binnen 24 uur

na eerste aanzegging moet zijn en blijven

opgeruimd;

> de uitstalling en de onmiddellijke omgeving

in schone toestand worden gehouden;

h. het maken en hebben van geveltuinen en

boomspiegelbeplanting voor zover deze zijn

uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften als

bedoeld in de ‘Beleidsregels geveltuinen en

boomspiegelbeplanting’;

i. (semi-)professionele foto- of filmopnames,

mits:

> deze ten minste vier weken van te voren aan

de gemeente zijn gemeld;

> de opnamenplaatsvinden tussen 08.00 uur

en 20.00 uur;

> niet of nauwelijks hinder ontstaat voor

gebruikers van de openbare ruimte;

> hinder voor omwonenden wordt beperkt.

4. Van het hebben van een zonnescherm,

terras, uitstalling, geveltuin of

boomspiegelbeplanting als bedoeldin lid 3,

dient een melding te worden gedaan aan de

burgemeester. Daarbij moet worden vermeld:

> De naam en adres van het bedrijf;

> De afmeting van het zonnescherm, terras of

uitstalling;

> De indeling en uitvoering van het terras of

uitstalling;

> De periode waarin het zonnescherm, terras

of uitstalling zal worden gebruikt.

5. Het college is bevoegd nadere regels te

stellen.

6. Het is verboden op, aan, over of boven de

weg voorwerpen of stoffen te plaatsen, aan te

brengen of te hebben, indien deze door hun

omvang of vormgeving, constructie of plaats

van bevestiging schade toebrengen aan de weg,

gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de

weg of voor het doelmatig en veilig gebruik

daarvan dan wel een belemmering vormen voor

het doelmatig beheer en onderhoud van de

weg. Van gevaar voor het doelmatig en veilig
 

  



 

gebruik van de weg is in ieder geval sprake

indien een vrije doorgang van minimaal 1,20

meter breedte voor voetgangers,

kinderwagens, rolstoelen e.d. ontbreekt op het

voor voetgangers bestemde gedeelte van de

weg.

7. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is ook

van toepassing:

a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt

aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor

de bruikbaarheid van de openbare plaats of

voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan,

dan wel een belemmering kan vormen voor het

doelmatig beheer en onderhoud van de

openbare plaats; van gevaar voor het doelmatig

en veilig gebruik van de openbare plaats is in

ieder geval sprake indien een vrije doorgang

van minimaal 1,20 meter breedte voor

voetgangers, kinderwagens, rolstoelen e.d.

ontbreekt op het voor voetgangers bestemde

gedeelte van de openbare plaats.

b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf,

hetzij in verband met de omgeving niet voldoet

aan redelijke eisen van welstand;

c. in het belang van de voorkoming of beperking

van overlast voor gebruikers van de in de

nabijheid gelegen onroerende zaak.

8. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor

zover de op de Wet milieubeheer gebaseerde

voorschriften, de Woningwet, de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de

Wegenverkeerswet 1994 of een bij of krachtens

verordening van de provincie Noord-Holland

getroffen regeling met betrekking tot het

wegenbeheer van toepassing zijn of voor zover

er sprake is van een evenement als bedoeld in

artikel 2:24, waarvoor vergunning is verleend.

9. Op de aanvraag om een vergunning is

paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij

niet tijdig beslissen) van toepassing.
  Toelichting

Algemeen:

 
Deze bepaling is in lijn gebracht met de Model-APV van de VNG.

Voorgesteld lid 2:

Als het gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient de vergunning als omgevingsvergunning te

worden verleend. Het college heeft hierbij geen keuze, aangezien dit uit voornoemde bepaling van

de Wabo volgt. Het artikel is daarom anders geredigeerd, in lijn met de Model-APV van de VNG.

 
 



 

Voorgesteld lid 3:

De inhoud van dit artikel is in het huidige lid 6 en 7 opgenomen, alleen dan anders geformuleerd.

Het verdient voorkeur om aan te sluiten bij de redactie van de VNG en de inhoud als

weigeringsgronden op te nemen. Weigering is op grond van de huidige APV alleen mogelijk op

grond van de algemene weigeringsgronden uit artikel 1:8. In de voorgestelde situatie kan de

vergunning ook op de in lid 3 genoemde gronden worden geweigerd.

Voorgesteld lid 4:

Onder d

Artikel 2:10 APV is op dit moment een erg lange bepaling omdat hierin alle categorieën van

voorwerpen en gebruik zijn genoemd die zijn uitgezonderd van het verbod om zonder vergunning

de openbare plaats of een gedeelte hiervan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke

functie. Het verdient voorkeur om in verband met de leesbaarheid van het artikel, in lijn met de

Model-APV van de VNG, deze categorieën op te nemen in een apart aanwijzingsbesluit. Het

concept-aanwijzingsbesluit is bijgevoegd bij het raadsvoorstel (bijlage 3).

Onder e

Gelet op het feit dat het kortstondig plaatsen van bouwmaterialen onder bepaalde voorwaarden

(bijna) geen gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving en de openbare orde en — veiligheid,

is het gewenst om, vanwege de administratieve lastendruk die het aanvragen en verlenen van een

vergunning met zich meebrengt, de bouwmaterialen die aan deze voorwaarden voldoen uit te

zonderen van de vergunningplicht. Uit de nadere regels zal volgen dat voor het plaatsen van deze

bouwmaterialen nog wel een meldingsplicht geldt. Op basis van de melding houdt de gemeente

zicht op wat waar speelt.

 

Artikel 2:51a (Lachgasverbod)
 

1. Het is verboden op een openbare plaats (Vervallen)

lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken,

voorbereidingen daartoe te verrichten of ten

behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen

bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met

overlast of andere gedragingen die de openbare

orde verstoren, het woon- of leefklimaat

nadelig beïnvloeden of anderszins hinder

veroorzaken.

2. Het is verboden op een openbare plaats die

deel uitmaakt van een door het college ter

bescherming van de openbare orde of het

woon- en leefklimaat aangewezen gebied

lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken,

voorbereidingen daartoe te verrichten of ten

behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen

bij zich te hebben.

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het

in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot

bepaalde tijden.  
  Toelichting

Sinds 1 januari 2023 staat lachgas op lijst Il van de Opiumwet. Op grond van de Opiumwet is het

voor eenieder verboden om stoffen die op lijst Il staan, binnen of buiten het grondgebied van

Nederland te brengen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te

verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen.
  



 

Handelingen met lachgas voor technische doeleinden of als voedingsadditief (de eigenlijke

toepassing van lachgas) zijn uitgezonderd van deze verboden. De verboden gelden alleen voor de

oneigenlijke toepassing van lachgas als (recreatieve) softdrug.

Nu lachgas een softdrug is, vallen het gebruik en het treffen van voorbereidingshandelingen tot

verkoop/verhandelen hiervan onder de verboden uit de artikelen 2:74 en 2:74a van de APV.

Artikel 2:51a van de APV is hierdoor overbodig geworden.

N.B. De bepalingen die een verbod bevatten tot het gebruik en het treffen van

voorbereidingshandelingen tot verkoop/verhandelen van hard- en softdrugs, zijn toegestaan. Zij

vormen een aanvulling op de Opiumwet, omdat de Opiumwet het gebruik en het treffen van

voorbereidingshandelingen tot verkoop/handel van hard- en softdrugs niet verbiedt. Zij dienen

bovendien een ander motief (overlast/openbare orde) dan de Opiumwetgeving (volksgezondheid).

Zie voor dit alles de factsheet Landelijk lachgasverbod van de VNG (bijlage 4 bij het raadsvoorstel)

 

Artikel 2:78 (Gebiedsontzeggingen)
 

 

1. De burgemeester kan in het belang van de

openbare orde, het voorkomen of beperken van

overlast, het voorkomen of beperken van

aantastingen van het woon- of leefklimaat, de

veiligheid van personen of goederen, de

gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon

die strafbare feiten of openbare orde

verstorende handelingen verricht een bevel

geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet

in een of meer bepaalde delen van de

gemeente op een openbare plaats op te

houden.

2. Met het oog op de in het eerste lid

genoemde belangen kan de burgemeester aan

een persoon aan wie ten minste eenmaal een

bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die

opnieuw strafbare feiten of openbare orde

verstorende handelingen verricht, een bevel

geven zich gedurende ten hoogste 8 weken niet

in een of meer bepaalde delen van de

gemeente op een openbare plaats op te

houden.

3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan

slechts worden gegeven als het strafbare feit of

de openbare orde verstorende handeling

binnen 6 maanden na het geven van een eerder

bevel, gegeven op grond van het eerste of

tweede lid, plaatsvindt.

4. De burgemeester beperkt de krachtens het

eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat

in verband met de persoonlijke

omstandigheden van betrokkene noodzakelijk

oordeelt.  

1. De burgemeester kan in het belang van de

openbare orde, het voorkomen of beperken

van overlast, het voorkomen of beperken van

aantastingen van het woon- of leefklimaat, de

veiligheid van personen of goederen, de

gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon

die strafbare feiten of openbare orde

verstorende handelingen verricht een bevel

geven om zich gedurende een bepaalde

periode niet in een of meer bepaalde delen van

de gemeente op een openbare plaats te

bevinden.

2. Het in het eerste lid genoemde bevel geldt

gedurende de in de bekendmaking van het

bevel genoemde periode die ten hoogste 12

weken kan bedragen.

3. De burgemeester kan het bevel als bedoeld

in het eerste lid beperken, indien dat in

verband met de persoonlijke omstandigheden

van betrokkene noodzakelijk is.

4. Het is verboden zich te gedragen in strijd

met een door de burgemeester opgelegd

bevel.

 
 



 

5. De burgemeester kan op aanvraagtijdelijk

ontheffing verlenen van een bevel als gegeven

op grond van dit artikel.  
 

Toelichting

Er is verwarring ontstaan over de toepassing van het huidige artikel. De leden 1 en 2 zijn nu zo

geformuleerd dat het lijkt alsof eerst lid 1 dient te worden toegepast (24-uurs bevel) voordat het

tweede lid kan worden toegepast (bevel van 8 weken). Dit is niet de bedoeling geweest. Het 24-

uurs bevel is in de APV geïntroduceerd, zodat hiervoor mandaat kan worden verleend aan de

politie. Hierdoor kan er snel worden gehandeld. Naast het opleggen van een 24-uurs bevel door de

burgemeester dan wel de politie, was het de bedoeling om de mogelijkheid tot het direct opleggen

van een bevel van 8 weken, te handhaven.

Op verzoek van de politie is ervoor gekozen om deze bepaling aan te laten sluiten bij de bepaling

die de gemeente Zandvoort hanteert (met enige redactionele aanpassingen). Het 24-uursbevel

komt in de voorgestelde bepaling niet expliciet naar voren, maarzal terugkomen in de

beleidsregels die op grond van deze bepaling zullen worden opgesteld.

 

Artikel 4:3 (Kennisgeving incidentele festiviteit)
 

 

1. De houder van een inrichting kan een

incidentele festiviteit houden waarbij de

waarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,

2.19, 2.19a 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:

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: 12 per kalenderjaar

c) Overige inrichtingen: 2 per kalenderjaar

6. Het is een inrichting genoemd in het vijfde lid

onder a, toegestaan om tijdens maximaal 4

incidentele festiviteiten per kalenderjaar de  

1. De houder van een inrichting kan een

incidentele festiviteit houden waarbij de

waarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,

2.19, 2.19a 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:

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: 12 per kalenderjaar

c) Overige inrichtingen: 4 per kalenderjaar

6. Het is een inrichting genoemd in het vijfde lid

onder a, toegestaan om tijdens maximaal 4

incidentele 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

twee weken voor de aanvang van deze

festiviteit het college daarvan in kennis heeft

gesteld.

7. Het college kan, wanneer een incidentele

festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was,

een festiviteit terstond als incidentele festiviteit

als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

8. Een incidentele festiviteit kan worden

gehouden:

a) tot 24.00 uur op vrijdagen en zaterdagen, of

op een andere dag voorafgaand aan een

feestdag;

b) tot 23.00 uur op andere dan onder a

genoemde dagen;

c) tot 0.00 uur indien ontheffing van de

sluitingstijd is verleend;

d) tot 23.00 uur in het geval van een

Openluchttheater.

9. Het equivalente geluidsniveau LAeq

veroorzaakt door de inrichting bedraagt tijdens

incidentele festiviteiten niet meer dan 65 dB(A),

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

op een hoogte van 1,5 meter.

10. Een incidentele festiviteit in de in lid 5,

onder c, van dit artikel bedoelde inrichtingen

geldt slechts voor het bebouwde gedeelte van

de inrichting en niet voor de buitenruimte.

11. De geluidswaarde genoemd in het negende

lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief

10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie.

Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten

beschouwing gelaten.

12. Bij het ten gehore brengen van muziek in

een inrichting blijven ramen en deuren van de

inrichting gesloten en mogen deuren slechts

geopend worden voor het onmiddellijk

doorlaten van personen of goederen.

13. Het college kan ten aanzien van een

festiviteit voorwaarden stellen met betrekking

tot de duur van de festiviteit en kan

maatregelen voorschrijven die geluidhinder

beperken.

14. Het equivalente geluidsniveau LAeg

veroorzaakt door de inrichting bedraagt tijdens

incidentele festiviteiten niet meer dan 80 Db(c),

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

op een hoogte van 1,5 meter.  

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

twee weken voor de aanvang van deze

festiviteit het college daarvan in kennis heeft

gesteld.

7. Het college kan, wanneer een incidentele

festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was,

een festiviteit terstond als incidentele festiviteit

als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

8. Een incidentele festiviteit kan worden

gehouden:

a) tot 24.00 uur op vrijdagen en zaterdagen, of

op een andere dag voorafgaand aan een

feestdag;

b) tot 23.00 uur op andere dan onder a

genoemde dagen;

c) tot 0.00 uur indien ontheffing van de

sluitingstijd is verleend;

d) tot 23.00 uur in het geval van een

Openluchttheater.

9. Het equivalente geluidsniveau LAeq

veroorzaakt door de inrichting bedraagt tijdens

incidentele festiviteiten niet meer dan 65 dB(A),

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

op een hoogte van 1,5 meter.

10. De geluidswaarde genoemd in het negende

lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief

10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie.

Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten

beschouwing gelaten.

11. Bij het ten gehore brengen van muziek in

een inrichting blijven ramen en deuren van de

inrichting gesloten en mogen deuren slechts

geopend worden voor het onmiddellijk

doorlaten van personen of goederen.

12. Het college kan ten aanzien van een

festiviteit voorwaarden stellen met betrekking

tot de duur van de festiviteit en kan

maatregelen voorschrijven die geluidhinder

beperken.

13. Het equivalente geluidsniveau LAeg

veroorzaakt door de inrichting bedraagt tijdens

incidentele festiviteiten niet meer dan 80 Db©,

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

op een hoogte van 1,5 meter.

 
 



 

Toelichting

Voorgesteld wordt om het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele festiviteiten kunnen

worden gehouden door ‘overige inrichtingen’, te verhogen van 2 naar 4 per kalenderjaar. Hiermee

wordt tegemoetgekomen aan de huidige praktijk. Zo wordt bij Camping de Lakensjaarlijks een

evenement gehouden dat 4 dagen duurt (Surfana). Voor alle 4 de dagen dient ook een melding

incidentele festiviteit te worden gedaan. Een camping is immers een inrichting in de zin van het

Activiteitenbesluit.

Voorgesteld wordt om het huidige lid 10 te schrappen. Uit dit lid volgt dat incidentele festiviteiten,

in het geval deze georganiseerd worden door overige inrichtingen, slechts in het bebouwde

gedeelte van de inrichting mogen plaatsvinden en niet in de buitenruimte. Door het schrappen van

dit lid wordt het o.a. voor horecabedrijven mogelijk om een incidentele festiviteit te houden op

het terras. Voor de doelstelling van het artikel is niet bepalend waar het geluid wordt

geproduceerd, zolang de normen maar niet worden overschreden. Omliggende gemeenten

(Heemstede, Zandvoort en Haarlem) hebben incidentele festiviteiten ook niet beperkt tot de

binnenruimte.

 

4:6 (Overige geluidhinder)
 

1. Het is verboden buiten een inrichting in de

zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit

op een zodanige wijze toestellen of

geluidsapparaten in werking te hebben of

handelingen te verrichten dat voor een

omwonende of voor de omgeving geluidhinder

wordt veroorzaakt.

2. Het college kan van het verbod ontheffing

verlenen.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties

waarin wordt voorzien door de Wet

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare

manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het

Activiteitenbesluit milieubeheer, het

Bouwbesluit 2012 of de Provinciale

Milieuverordening Noord-Holland.

4. Op de aanvraag om ontheffing is paragraaf

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht

(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig

beslissen) niet van toepassing.  

1. Het is verboden buiten een inrichting in de

zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit

op een zodanige wijze toestellen of

geluidsapparaten in werking te hebben of

handelingen te verrichten dat voor een

omwonende of voor de omgeving geluidhinder

wordt veroorzaakt.

2. Het college kan van het verbod ontheffing

verlenen.

3. Een ontheffing voor het in werking hebben

van geluidsapparatuur in de buitenlucht in

verband met een besloten feest, wordt slechts

verleend tot 24.00 uur.

4. Het verbod is niet van toepassing op

situaties waarin wordt voorzien door de Wet

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet

openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit,

het Activiteitenbesluit milieubeheer, het

Bouwbesluit 2012 of de Provinciale

Milieuverordening Noord-Holland en op

evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van

deze verordening.

5. Op de aanvraag om ontheffing is paragraaf

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht

(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig

beslissen) niet van toepassing.
  Toelichting

Voorgesteldelid 3:

In de gemeente Bloemendaal worden regelmatig tuinfeesten gehouden. Dit zijn geen

evenementen in de zin van artikel 2:24 van de APV, omdat deze feesten niet voor publiek

toegankelijk zijn. Tijdens deze feesten wordt vaak gebruikgemaakt van geluidsapparatuur.

Hiervoor is een ontheffing nodig op grond van artikel 4:6 van de APV. In de praktijk wordt, in

verband met de omgeving, aan ontheffingen voortuinfeesten al het voorschrift verbonden dat het
  



 

ten gehore brengen van versterkte muziek slechts tot 24.00 uur is toegestaan. Gelet op hetfeit dat

dit voorschrift altijd aan de ontheffing verbonden wordt, verdient het voorkeur om dit in de APV

op te nemen.

Voorgestelde lid 4:

In het huidige artikel zijn evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van de APV (dus waarvoor een

evenementenvergunning of meldingsplicht geldt) niet uitgezonderd van dit verbod. In de praktijk

wordt er echter naast het verlenen van een vergunning of het accepteren van een melding, geen

ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV verleend. Daarom wordt voorgesteld om

evenementen van het verbod uit te zonderen. Voor evenementen in een inrichting dient, naast het

aanvragen van een evenementenvergunning of het doen van een melding, een melding

incidentele festiviteit te worden gedaan op basis van artikel 4:3 van de APV.

 

Artikel 4:10 (Definities)
 

 

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. bebouwde kom:

de bebouwde kom van de gemeente,

vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 5 van

de Boswet (artikel 9.9, lid 1 Wet

natuurbescherming).

b. bomen effect analyse:

een standaardbeoordeling van de gevolgen, van

bijvoorbeeld voorgenomen bouw- of

aanlegwerkzaamheden, voor houtopstand op

basis van de richtlijn in de CROW-Kennismodule

Bomen.

c. boom:

een houtachtig, opgaand gewas met een

dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15

centimeter op 1,30 meter hoogte boven het

maaiveld. Een boom kan zowel dood als levend

zijn. In geval van meerstammigheid geldt de

dwarsdoorsnede van de dikste stam. In

afwijking van het hiervoor gestelde wordt als

boom ook aangemerkt een houtachtig, opgaand

gewas met een kleinere dwarsdoorsnede,

indien sprake is van een houtopstand in het

kader van een herplant- en

instandhoudingsplicht als bedoeld in de

artikelen 4:16, 4:18 en 4:19.

d. boomwaarde:

de waarde van een boom, uitgedrukt in geld,

zoals getaxeerd volgens de meest recente

richtlijnen van de NVTB (Nederlandse

Vereniging van Taxateurs van Bomen) door een

bij de NVTB aangesloten Taxateur.

e. dunnen:

het vellen van houtopstand om de

overblijvende bomen te laten voortbestaan.

f. hakhout:  

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. bebouwde kom:

de bebouwde kom van de gemeente,

vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 5, van

de Boswet (artikel 9.9, lid 1, Wet

natuurbescherming).

b. bomen effect analyse:

een standaardbeoordeling van de gevolgen, van

bijvoorbeeld voorgenomen bouw- of

aanlegwerkzaamheden, voor houtopstand op

basis van de richtlijn in de CROW-Kennismodule

Bomen.

c. boom:

een houtachtig, opgaand gewas met een

dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15

centimeter op 1,30 meter hoogte boven het

maaiveld. Een boom kan zowel dood als levend

zijn. In geval van meerstammigheid geldt de

dwarsdoorsnede van de dikste stam. In

afwijking van het hiervoor gestelde wordt als

boom ook aangemerkt een houtachtig, opgaand

gewas met een kleinere dwarsdoorsnede,

indien sprake is van een houtopstand in het

kader van een herplant- en

instandhoudingsplicht als bedoeld in de

artikelen 4:16, 4:18 en 4:19.

d. boomwaarde:

de waarde van een boom, uitgedrukt in geld,

zoals getaxeerd volgens de meest recente

richtlijnen van de NVTB (Nederlandse

Vereniging van Taxateurs van Bomen) door een

bij de NVTB aangesloten Taxateur.

e. dunnen:

het vellen van houtopstand om de

overblijvende bomen te laten voortbestaan.

f. hakhout:
 

 



 

 

één of meer boomvormers, die na te zijn geveld

opnieuw uitgroeien vanuit de stronk.

g. houtopstand:

hakhout, een houtwal of één of meer bomen of

boomvormers.

h. lepenspintkever:

het insect, in elk ontwikkelingsstadium,

behorende tot de soorten Scolytus scolytus(F.)

en Scolytus multistratus (Marsch) en Scolytus

pygmaeus.

i. lepziekte:

de aantasting van iepen door de schimmel

Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn.

Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau)

j. kappen:

het geheel of grotendeels verwijderen van het

bovengrondse deelvan de houtopstand.

k. knotten/kandelaberen:

het terugsnoeien van de kroon tot een

hoofdstam met takstompen.

|. monumentale boom:

bijzondere beschermwaardige houtopstand met

een relatief hoge leeftijd en met een bijzondere

schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een

bijzondere functie voor de omgeving.

m. rooien:

het geheel verwijderen van het boven- en

ondergrondse deel van de houtopstand.

n. vellen:

Rooien, kappen, verplanten, het snoeien van

meer dan 20 procent van de kroon of het

wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen,

toppen en kandelaren, en overigens het

verrichten van handelingen, zowel boven- als

ondergronds, die de dood of ernstige

beschadiging of ernstige ontsiering van de

houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

tOpgroeiende beplantingen worden immers na

verloop van tijd vaak zo dicht, dat bomen elkaar

in de weg gaan staan en verstikken. Het

uitdunnen van een bos of een groep bomen,

waardoor het verband of het karakter ervan

verregaand en blijvend verloren gaat, is geen

dunnen, maar verboden vellen. De resterende

bomen lopen in dat geval een grotere kans om

bij storm om te waaien. De kans op een

aanzienlijke bodemverwildering is in dat geval

ook groot.

*Het snoeien - inkorten of wegnemen - van

takken is geen vellen als dit de duurzame

instandhouding van de houtopstand niet  

één of meer boomvormers, die na te zijn geveld

opnieuw uitgroeien vanuit de stronk.

g. houtopstand:

hakhout, een houtwal of één of meer bomen of

boomvormers.

h. houtwal: een aarden wal begroeid met

bomen en struiken, die een lijnvorming

element in het landschap vormt.

i. lepenspintkever:

het insect, in elk ontwikkelingsstadium,

behorendetot de soorten Scolytusscolytus(F.)

en Scolytus multistratus (Marsch) en Scolytus

pygmaeus.

j. lepziekte:

de aantasting van iepen door de schimmel

Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn.

Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau)

k. kappen:

het geheel of grotendeels verwijderen van het

bovengrondsedeel van de houtopstand.

I. kandelaberen/kandelaren:

het terugsnoeien van de kroon tot een

hoofdstam met takstompen.

m. knotten:

het terugsnoeien van de kroontot de knot.

n. rooien: het geheel verwijderen van het

boven- en ondergrondsedeelvan de

houtopstand.

o. snoeien:

het inkorten of verwijderen van takken.

p. toppen:

het snoeien van de bovenkant van de kroon.

q. vellen:

dunnen, rooien, kappen, verplanten, het

snoeien van meer dan 20 procent van de kroon

of het wortelgestel, met inbegrip van

kandelaberen, kandelaren, knotten en toppen,

en overigens het verrichten van handelingen,

zowel boven- als ondergronds, die de dood of

ernstige beschadiging of ernstige ontsiering

van de houtopstand tot gevolg kunnen

hebben.

r. verplanten:

Het verplaatsen van een boom.

  



 

bedreigt. Van vellen is wel sprake als door het

snoeien van de kroon alleen een klein deel

overblijft of bij het verwijderen van de top uit

de boom.   
Toelichting

Voorgesteld wordt om de definitie van ‘monumentale boom’ te verwijderen, aangezien dit begrip

in géén van de artikelen uit de APV wordt benoemd. Daarnaast wordt voorgesteld om andere

termen (houtwal, kandelaren, snoeien, toppen en verplanten) wel te definiëren omdat deze

termen worden genoemd onder de definitie van houtopstand of vellen, maarzelf niet worden

gedefinieerd. De voetnoten zijn overbodig en zorgen juist voor verwarring. Voorgesteld wordt dan

ook om deze te verwijderen.

 

Artikel 4:11 (Kapverbod)
 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van het

bevoegd gezag houtopstand te vellen of te

doen vellen.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt

verder niet voor:

a. houtopstand die moet worden geveld

krachtens de Plantgezondheidswet of krachtens

een aanschrijving van het bevoegd gezag, zulks

onverminderd het bepaalde in artikel 4:18;

b. het periodiek vellen van hakhout ter

uitvoering van het reguliere onderhoud;

c. het periodiek knotten of kandelaberen als

noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen,

gekandelaberde bomen of leibomen ter

uitvoering van het reguliere onderhoud;

d. het onderhoud dat deel uitmaakt van een

meerjarenonderhouds- of beheersplan, dat als

zodanig vooraf door het bevoegd gezag

schriftelijk is goedgekeurd;

e. houtopstand die gelegen is buiten de door de

gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom

volgens de Boswet / Wet natuurbescherming,

onderdeel Houtopstanden?, 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.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod is ook

niet van toepassing als de burgemeester

toestemming verleent voor het vellen van een

houtopstand in verband met een spoedeisend

belang voor de openbare orde of een direct

gevaar voor personen of goederen.  

1. Het is verboden zonder vergunning van het

bevoegd gezag houtopstand te vellen of te

doen vellen.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt

niet voor:

a. houtopstand die moet worden geveld

krachtens de Plantgezondheidswet of krachtens

een aanschrijving van het bevoegd gezag, zulks

onverminderd het bepaalde in artikel 4:18;

b. het periodiek vellen van hakhout ter

uitvoering van het reguliere onderhoud;

c. het periodiek knotten of kandelaberen als

noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen,

gekandelaberde bomen of leibomen ter

uitvoering van het reguliere onderhoud;

d. het onderhoud dat deel uitmaakt van een

meerjarenonderhouds- of beheersplan, dat als

zodanig vooraf door het bevoegd gezag

schriftelijk is goedgekeurd;

e. houtopstand die gelegen is buiten de door

de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom

volgens de Boswet/ Wet natuurbescherming,

onderdeel Houtopstanden, tenzij de

houtopstand binnen een tuin- of

erfbestemming is gelegen of 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.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod is ook

niet van toepassing als de burgemeester

toestemming verleent voor het vellen van een

houtopstand in verband met een spoedeisend

belang voor de openbare orde of een direct

gevaar voor personen of goederen.

 
 



 

3 Binnen de tuin- en erfbestemming volgens het

bestemmingsplan geldt altijd de Algemene

Plaatselijke Verordening en nooit de Boswet /

Wet natuurbescherming onderdeel

Houtopstanden.  
 

Toelichting

Aangezien in het huidige artikel 4:11, tweede lid, sub e‚, houtopstanden gelegen buiten de

bebouwde kom zijn uitgezonderd van het verbod (tenzij er sprake is van één van de situaties zoals

in dat sub genoemd) klopt de stelling uit de voetnoot niet dat binnen de tuin- en erfbestemming

altijd (dus ook buiten de bebouwde kom) de APV geldt. Voorgesteld wordt om uitdrukkelijk in sub

e op te nemen dat het verbod wel geldt voor houtopstanden buiten de bebouwde kom die binnen

een tuin- of erfbestemming zijn gelegen. Anders zijn op deze houtopstanden geen regels met

betrekking tot vellen van toepassing, aangezien de regels hierover uit de Wet natuurbescherming

geen betrekking hebben op houtopstanden op erven of in tuinen (zie artikel 4.1, aanhef en onder

b, Wnb). De voetnoot is overbodig. Voorgesteld wordt om deze te verwijderen.

 

4:13 (Weigeringsgronden en voorschriften)
 

1. Het bevoegd gezag kan de vergunning om te

vellen weigeren, dan wel onder voorschriften

verlenen.

2. Een vergunning kan worden geweigerd indien

het belang van verlening niet opweegt tegen

één of meer van de volgende waarden van

behoud van houtopstand:

a. natuur- en milieuwaarden;

b. landschappelijke waarden;

c. cultuurhistorische waarden;

d. waarden van stads- en dorpsschoon;

e. waarden voor recreatie en leefbaarheid;

f. beeldbepalende waarden;

g. waarde voor behoud van de overblijvende

houtopstand

h. dendrologische waarden.

3. De beslissing op een aanvraag om een

vergunning tot vellen kan worden opgeschort

als de aanvraag is ingediend in samenhang met

de realisatie van een ander vergunningplichtig

werk, zolang op die andere vergunningaanvraag

niet is beslist.  

4:13 (Weigeringsgronden)

In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning

worden geweigerd indien het belang van

verlening niet opweegt tegen één of meer van

de volgende waarden van behoud van

houtopstand:

a. natuur- en milieuwaarden;

b. landschappelijke waarden;

c. cultuurhistorische waarden;

d. waarden van stads- en dorpsschoon;

e. waarden voor recreatie en leefbaarheid;

f. beeldbepalende waarden;

g. waarde voor behoud van de overblijvende

houtopstand

h. dendrologische waarden.

  ToelichtingVoorgesteld wordt om het huidige eerste lid te laten vervallen omdat in het huidige tweede lid ook

al staat dat de vergunning geweigerd kan worden. Daarnaast bepaalt het algemene artikel 1:4 van

de APV al dat aan een vergunning voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden. In

overeenstemming met de Model-APV van de VNG is aan het nieuwe artikel toegevoegd dat in

afwijking van artikel 1:8 (algemene weigeringsgronden) de daar genoemde weigeringsgronden van

toepassing zijn.

Voorgesteld wordt om het derde lid te laten vervallen. Hier wordt in de praktijk nooit gebruik van

gemaakt. De vergunning kan of geweigerd of verleend worden. Indien de vergunning verleend

wordt, kan hieraan het voorschrift worden verbonden zoals genoemd in artikel 4:16, lid 3, van de

APV: Tot aan de vergunning tot vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat
  



 

pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke

herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan, indien andere vergunningen of ruimtelijke

ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de

werken voldoende gewaarborgd is.

Overigens kan de beslistermijn op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a, van de Algemene

wet bestuursrecht worden opgeschort indien de aanvrager hiermee instemt.

 

Artikel 4:15 (Standaardvoorschriften van niet-gebruik)
 

1. Aan de vergunning als bedoeld in artikel 4:11,

1e lid, verbindt het bevoegd gezag het

standaardvoorschrift, dat van de vergunning

feitelijk geen gebruik wordt gemaakt:

a. indien tegen de vergunning een

bezwaarschrift is ingediend, tot op het moment

dat op dit bezwaarschrift is beslist, tenzij

toepassing is gegeven aan artikel 6.2 van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

b. tijdens het broedseizoen, jaarlijks van 15

maart tot en met 15 juli;

c. in het geval van verplanten van

houtopstanden: buiten het verplantseizoen,

jaarlijks van 15 maart tot en met 15 november;

2. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke

gevallen gemotiveerd afwijken van de in lid 1

onder a en b genoemde voorschriften.  

1. Aan de vergunning als bedoeld in artikel

4:11, 1e lid, verbindt het bevoegd gezag het

standaardvoorschrift, dat van de vergunning

feitelijk geen gebruik wordt gemaakt:

a. indien tegen de vergunning een

bezwaarschrift is ingediend, tot op het

moment dat op dit bezwaarschrift is beslist,

tenzij toepassing is gegeven aan artikel 6.2 van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

b. in het geval van verplanten van

houtopstanden: buiten het verplantseizoen,

jaarlijks van 15 maart tot en met 15 november.

2. Het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke

gevallen gemotiveerd afwijken van hetin lid 1

onder a en b genoemde voorschrift.

 

Toelichting

Voorgesteld wordt om het huidige eerste lid, sub b te laten vervallen. Op grond van de Wet

natuurbescherming is het verboden om opzettelijk nesten en rustplaatsen van vogels te vernielen

of beschadigen dan wel vogels opzettelijk te storen (artikel 3.1 Wnb). Gedeputeerde staten

kunnen ontheffing verlenen van dit verbod dan wel bij verordening vrijstelling verlenen. Zie

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/Lijst-jaarrond-beschermde-vogelnesten.pdf: “De

Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er

een broedgeval is. Nesten van vogels die het hele jaar gebruikt worden, zijn in principe jaarrond

beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elkjaar terug

naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest ofzijn in staat om

een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten vallen in principe alleen tijdens het broedseizoen onder

de bescherming van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming.” De Wnb regelt de bescherming

van dier- en vogelsoorten en natuurgebieden uitputtend. Indien een onderwerp in hogere

regelgeving uitputtend is geregeld, levert het opnemen van regels hierover in een gemeentelijke

verordening strijd op met deze hogere regelgeving. In de Model-APV is ook geen bepaling over het

broedseizoen opgenomen. In APV'S uit andere groene gemeenten (zoals Wassenaar, Blaricum en

Laren) staat ook geen bepaling hierover.

Daarnaast volgt uit artikel 1:4, eerste lid, van de APV en het specialiteitsbeginsel uit artikel 3:4,

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dat aan een vergunning slechts voorschriften kunnen worden verbonden die strekken tot bescherming van de belangen in verband waarmee de

vergunning is vereist. Een kapvergunning is vereist in verband met de bescherming en het behoud

van houtopstanden, niet in verband met bescherming van dier- en vogelsoorten.

  



 

In toekomstige vergunningen zal worden opgenomen dat men navraag dient te doen bij de

Provincie over of er nog een ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

 

Artikel 4:16 (Bijzondere vergunningvoorschriften)
 

1. Tot de aan de vergunning te verbinden

voorschriften kan behoren het voorschrift dat

binnen een bepaalde termijn en

overeenkomstig de door het bevoegd gezag te

geven aanwijzingen moet worden herplant.

2. In het voorschrift als bedoeld in het eerstelid

wordt bepaald binnen welke termijn na de

herplant, en op welke wijze, niet aangeslagen

herplant moet worden vervangen.

3. Tot aan de vergunning tot vellen te verbinden

voorschriften kan het voorschrift behoren dat

pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw-

en aanlegwerken of andere ruimtelijke

herinrichting of reconstructie mag worden

overgegaan, indien andere vergunningen of

ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk

geworden zijn en de feitelijke en financiële

voortgang van de werken voldoende

gewaarborgd is.

4. Tot aan de vergunning te verbinden

voorschriften kunnen aanwijzingen behoren ter

bescherming van nabijgelegen houtopstand en

voorschriften ter bescherming van in en rond

de houtopstand voorkomende flora en fauna.

5. Voor het geval herplanten ruimtelijk niet tot

de mogelijkheden behoort kan het bevoegd

gezag in plaats van een herplantvoorschrift aan

de vergunning het voorschrift verbinden, dat de

vergunninghouder ter compensatie van het

vellen van de houtopstand een vergoeding stort

in het gemeentelijk Bomenfonds, dat tot doel

heeft de instandhouding en de uitbreiding van

het bomenbestand in de gemeente te dienen.

6. Het bevoegd gezag kan regels vaststellen met

betrekking tot het bepalen van de hoogte van

de vergoeding als bedoeld in het vijfde lid en

baseert daarbij de vergoeding op de

boomwaarde van de te vellen houtopstand.  

1. Tot de aan de vergunning te verbinden

voorschriften kan behoren het voorschrift dat

binnen een bepaalde termijn en

overeenkomstig de door het bevoegd gezag te

geven aanwijzingen moet worden herplant.

2. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid

wordt bepaald binnen welke termijn na de

herplant, en op welke wijze, niet aangeslagen

herplant moet worden vervangen.

3. Tot aan de vergunning tot vellen te verbinden

voorschriften kan het voorschrift behoren dat

pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw-

en aanlegwerken of andere ruimtelijke

herinrichting of reconstructie mag worden

overgegaan, indien andere vergunningen of

ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk

geworden zijn en de feitelijke en financiële

voortgang van de werken voldoende

gewaarborgd is.

4. Tot aan de vergunning te verbinden

voorschriften kunnen aanwijzingen behoren

ter bescherming van nabijgelegen

houtopstand.

5. Voor het geval herplanten ruimtelijk niet tot

de mogelijkheden behoort kan het bevoegd

gezag in plaats van een herplantvoorschrift aan

de vergunning het voorschrift verbinden, dat de

vergunninghouder ter compensatie van het

vellen van de houtopstand een vergoeding stort

in het gemeentelijk Bomenfonds, dat tot doel

heeft de instandhouding en de uitbreiding van

het bomenbestand in de gemeente te dienen.

6. Het bevoegd gezag kan regels vaststellen met

betrekking tot het bepalen van de hoogte van

de vergoeding als bedoeld in het vijfde lid en

baseert daarbij de vergoeding op de

boomwaarde van de te vellen houtopstand.

  Toelichting

Voorgesteld wordt om uit het huidige lid 4 de passage over flora en fauna te verwijderen. De

reden hiervooris hetzelfde als uit de toelichting bij het voorgaande artikel volgt: de Wnb regelt de

bescherming van dier- en vogelsoorten en natuurgebieden uitputtend. Daarnaast is een

vergunning vereist in het belang van bescherming en behoud van houtopstanden, niet ter

bescherming van flora en fauna.

 
 



 

Artikel 4:20 (Schadevergoeding)
 

Indien en voor zover blijkt dat een

belanghebbende door de toepassing van artikel

4:11 schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs

niet of niet geheel te zijnen laste behoort te

komen en waarvan de vergoeding niet

anderszins is verzekerd, kan het bevoegd gezag

hem op zijn verzoek een naar billijkheid te

bepalen schadevergoeding toekennen.  

(Vervallen)

 

Toelichting:

Indien men van oordeel is dat er sprake is van schade die voor rekening van de gemeente dient te

komen, kan men zich richten tot de burgerlijke rechter. Het Burgerlijk Wetboek gaat over schade

en aansprakelijkheid. Het is niet nodig om hier iets over op te nemen in de APV. Daarom wordt

voorgesteld om dit artikel te laten vervallen.

 

Artikel 4:22 (Bestrijding van iepziekte)
 

1. Indien zich op een terrein één of meeriepen

bevinden die naar het oordeel van het bevoegd

gezag gevaar opleveren voor verspreiding van

de iepziekte of voor vermeerdering van de

iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien

hij daartoe door het bevoegd gezag is

aangeschreven, verplicht binnen de bij

aanschrijving vast te stellen termijn:

a. indien de iepen in de grond staan, deze te

vellen;

b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast

te vernietigen;

c. de niet ontbaste iepen of delen daarvan te

vernietigen of zodanig te behandelen dat

verspreiding van de iepziekte wordt

voorkomen.

2. Het is verboden gevelde iepen of delen

daarvan, met uitzondering van geheel ontbast

iepen-hout en iepenhout met een doorsnede

kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te

hebben of te vervoeren. Het bevoegd gezag kan

ontheffing verlenen van dit gebod.  

1. Indien zich op een terrein één of meer iepen

bevinden die naar het oordeel van het bevoegd

gezag gevaar opleveren voor verspreiding van

de iepziekte of voor vermeerdering van de

iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien

hij daartoe door het bevoegd gezag is

aangeschreven, verplicht binnen de bij

aanschrijving vast te stellen termijn:

a. indien de iepen in de grond staan, deze te

vellen;

b. de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast

te vernietigen;

c. de niet ontbaste iepen of delen daarvan te

vernietigen of zodanig te behandelen dat

verspreiding van de iepziekte wordt

voorkomen.

2. Het is verboden gevelde iepen of delen

daarvan, met uitzondering van geheel ontbast

iepen-hout en iepenhout met een doorsnede

kleiner dan 4 cm, voorhanden of in voorraad te

hebben of te vervoeren. Het bevoegd gezag

kan ontheffing verlenen van dit verbod.
 

Toelichting

Uit het tweede lid volgt een verbod. In de laatste zin wordt dan ook ten onrechte gesproken van

‘gebod’.

 

4:22b (Bestrijding overlastgevende en gevaarlijke planten)
   

De grondeigenaar of degene die een recht op

gebruik van de grond heeft, is verplicht de

grond te zuiveren van:

a. invasieve exotische planten zoals

opgenomen in de Unielijst;

b. overige door het college aangewezen

overlastgevende en gevaarlijke planten.
 

 



 

Toelichting

Voorgesteld wordt om dit artikel in de APV op te nemen om te kunnen bewerkstelligen dat men

onder andere kan worden aangeschreven om de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) te

verwijderen. Deze plant kan schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Deze plant

staat nog niet op de Unielijst, maar zal — indien dit artikel wordt vastgesteld — in het

aanwijzingsbesluit openomen worden (sub b). Op dit moment kan er alleen nog worden

aangeschreven in verband met boomziekten en vermeerdering van ziekteverspreiders zoals

insecten, maar niet in verband met de overlastgevende of gevaarlijke aard van de plant.

 

Artikel 5:2 (Parkeren van voertuigen op de weg voor het herstellen, slopen, verhuren, verkopen

of verhandelen)
 

 

1. Het is verboden om zonder vergunning van

het college een voertuig op de weg te parkeren

met het kennelijke doel dit voertuig te

herstellen, te slopen, te verhuren, te verkopen

dan wel te verhandelen.

2. Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid

wordt mede verstaan:

a. het gebruiken van een voertuig voor het

geven van lessen;

b. het gebruiken van een voertuig voor het

vervoeren van personen tegen betaling.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt

niet voor een voertuig:

a. waarvan de rechthebbende kan aantonen,

dat het gebezigd is voor persoonlijk gebruik en

dat geparkeerd wordt met het doel om het te

verkopen en/of te verhandelen;

b. waarvan de gebreken eenvoudig te herstellen

zijn en dit herstel niet langer duurt dan één uur.

4. Het college kan nadere regels stellen met

betrekking tot de vergunning als bedoeld in het

eerste lid:

a. in het belang van het uiterlijk aanzien van de

gemeente;

b. in het belang van de veiligheid van het

publiek;

c. in het belang van de doorstroming van het

verkeer;

d. ter voorkoming van onevenredig

ruimtegebruik.

5. Het college kan in de nadere regels als

bedoeld in het vierde lid in elk geval een

maximum stellen aan het aantal aanbieders

waaraan een vergunning wordt verleend of het

aantal voertuigen waarvoor vergunning wordt

verleend. Hierbij kan het college onderscheidt

maken naar categorie en type voertuig.

6. Onverminderd artikel 1:8 van deze

verordening kan het college de vergunning  

1. Het is verboden om zonder vergunning van

het college een voertuig op de weg te parkeren

met het kennelijke doel dit voertuig te

herstellen, te slopen, te verhuren, te verkopen

dan wel te verhandelen.

2. Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid

wordt mede verstaan:

a. het gebruiken van een voertuig voor het

geven van lessen;

b. het gebruiken van een voertuig voor het

vervoeren van personen tegen betaling.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt

niet voor een voertuig waarvan de gebreken

eenvoudig te herstellen zijn en dit herstel niet

langer vergt dan één uur, gedurende de tijd die

nodig is en gebruikt wordt voor deze

werkzaamheden.

4, Het college kan nadere regels stellen met

betrekking tot de vergunning als bedoeld in het

eerste lid:

a. in het belang van het uiterlijk aanzien van de

gemeente;

b. in het belang van de veiligheid van het

publiek;

c. in het belang van de doorstroming van het

verkeer;

d. ter voorkoming van onevenredig

ruimtegebruik.

5. Het college kan in de nadere regels als

bedoeld in het vierde lid in elk geval een

maximum stellen aan het aantal aanbieders

waaraan een vergunning wordt verleend of het

aantal voertuigen waarvoor vergunning wordt

verleend. Hierbij kan het college onderscheidt

maken naar categorie en type voertuig.

6. Onverminderd artikel 1:8 van deze

verordening kan het college de vergunning

weigeren op grond van de belangen zoals

genoemd in het vierde lid.
  



 

weigeren op grond van de belangen zoals

genoemd in het vierde lid.

7. Het college weigert de vergunning in ieder

geval indien een maximum als bedoeld in het

vijfde lid is vastgesteld en dit maximum is

bereikt.

8. Het college kan wegen of weggedeelten

aanwijzen waarop het in het eerste lid gestelde

verbod niet van toepassing is.

9. Het college kan wegen of weggedeelten

aanwijzen waar het ook met vergunning

verboden is om voertuigen op de weg te

parkeren in verband met de doelen zoals

benoemd in het eerstelid.  

7. Het college weigert de vergunning in ieder

geval indien een maximum als bedoeld in het

vijfde lid is vastgesteld en dit maximum is

bereikt.

8. Het college kan wegen of weggedeelten

aanwijzen waarop het in het eerste lid gestelde

verbod niet van toepassing is.

9. Het college kan wegen of weggedeelten

aanwijzen waar het ook met vergunning

verboden is om voertuigen op de weg te

parkeren in verband met de doelen zoals

benoemd in het eerste lid.

 

Toelichting

Voorgesteld wordt om het huidige derde lid, sub a, te laten vervallen. Reden hiervoor is dat

handelaren handig gebruik hiervan kunnen maken door te beweren dat de voertuigen die zij

verhandelen voor eigen gebruik zijn gebezigd. Daarnaast wordt voorgesteld om in plaats van in het

derde lid te spreken van werkzaamheden die één uur duren, te spreken van werkzaamheden die

één uur vergen. De toelichting bij de Model-APV van de VNG zegt hierover: “Het woord ‘vergen’ is

gebezigd in plaats van ‘duren’ teneinde zoveel mogelijk twijfel uit te sluiten over de vraag of met

een bepaalde herstel- of onderhoudswerkzaamheid meer dan een uur gemoeid is. Bij het gebruik

van de term ‘vergen’ beschikt men over een meer objectieve maatstaf”.

 

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, 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 niet 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 zoverin het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal

wegenreglement of de Provinciale

landschapsverordening.

6. Op de aanvraag om ontheffing is artikel

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  

1. Het is verboden een woonwagen,

magazijnwagen, aanhangwagen of ander

soortgelijk voertuig dat uitsluitend of mede

voor andere dan verkeersdoeleinden is

bestemd en/of wordt gebruikt, met het oog op

de verdeling van beschikbare parkeerruimte of

het uiterlijk aanzien van de gemeente, langer

dan op drie achtereenvolgende dagen op de

weg te plaatsen of te hebben.

2. Het is verboden een kampeerwagen,

caravan, vouwwagen of ander soortgelijk

voertuig dat voor de recreatie is bestemd en/of

wordt gebruikt, met het oog op de verdeling

van beschikbare parkeerruimte of het uiterlijk

aanzien van de gemeente, langer dan op drie

achtereenvolgende dagen op de weg te

plaatsen of te hebben.

3. Het college kan van het in het eerste en

tweede lid gestelde verbod, met uitzondering

voor kampeermiddelen, ontheffing verlenen.

4. Het in het eerste en tweede lid gestelde

verbod geldt niet voor zover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door het

Provinciaal wegenreglement of de Provinciale

landschapsverordening.

5. Op de aanvraag om ontheffing is artikel
 

 



 

(positieve fictieve beschikking bij niettijdig 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht

beslissen) van toepassing. (positieve fictieve beschikking bij niettijdig

beslissen) van toepassing.  
Toelichting

Om verwarring te voorkomen wordt voorgesteld om ‘keetwagen’ uit het eerste lid te verwijderen.

Een keetwagen wordt namelijk vaak geplaatst in combinatie met containers etc. en daarom

meegenomen in de vergunning die hiervoor op grond van artikel 2:10 van de APV wordt verleend

(werkterrein). In de praktijk wordt hier dan niet apart een ontheffing voor verleend. Indien een

keetwagen los van een werkterrein op de weg wordt geplaatst, kan hier alsnog handhavend tegen

worden opgetreden omdat een keetwagen nog steeds valt onder “ander soortgelijk voertuig dat

uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden is bestemd en/of wordt gebruikt”.

Voorgesteld wordt om zowel in het eerste als in het tweedelid toe te voegen dat het gaat om een

voertuig dat voor andere dan verkeersdoeleinden (eerste lid) of voor de recreatie (tweede lid) is

bestemd en/of wordt gebruikt. Met name voor recreatievoertuigen is deze toevoeging relevant. In

het geval men het recreatievoertuig gebruikt als (dagelijks) vervoermiddel kan hier op grond van

het huidige tweedelid niet tegen worden opgetreden, omdat er dan geen sprake is van gebruik

voorrecreatie. Door “en/of is bestemd” toe te voegen kan er, indien het voertuig bij de RDW

geregistreerd staat als recreatievoertuig, wel handhavend tegen het voertuig worden opgetreden,

ongeacht hoe het voertuig wordt gebruikt.

Daarnaast wordt voorgesteld om zowel in het eerste als het tweedelid toe te voegen dat dit

verbod ook is ingevoerd in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente. De bepaling staat

namelijk onder de afdeling parkeerexcessen. Wanneer men een recreatievoertuig als

personenauto gebruikt en daarnaast geen personenauto heeft, is er geen sprake van een

parkeerexces; er wordt nog steeds maar één parkeervak gebruikt. Er is op grond van het huidige

artikel dan geen reden om te handhaven. Echter,is het plaatsen van recreatievoertuigen op de

weg ontsierend. Door het uiterlijk aanzien van de gemeente aan deze bepalingen toe te voegen is

het, ook als er geen sprake is van een parkeerexces, altijd zinvol om te handhaven.

Voorgesteld wordt om het huidige lid 3 te verwijderen omdat hieruit volgt dat het college plaatsen

kan aanwijzen niet zijnde wegen of weggedeelten waarop het verbod niet van toepassing is, terwijl

het verbod juist ziet op de weg. Buiten wegen en weggedeelten geldt dit verbod sowieso al niet.

 

5:8 (Parkeren van grote voertuigen)
 

 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 1. Het is verboden een voertuig dat, met

inbegrip van de lading, een lengte heeft van inbegrip van de lading, een lengte heeft van

meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan

2,4 meter te parkeren. 2,4 meter te parkeren, in verband met het oog

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt op de verdeling van beschikbare parkeerruimte

niet op werkdagen van maandag tot en met en het uiterlijk aanzien van de gemeente.

vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op

3. Het college kan wegen of weggedeelten campers, kampeerauto’s, caravans en

aanwijzen waar het in het eerstelid gestelde kampeerwagens, voor zover deze voertuigen

verbod niet van toepassing is. niet langer dan op drie achtereenvolgende

4. Het college kan van het in het eerstelid dagen op de weg worden geplaatst of

genoemde verbod ontheffing verlenen. gehouden.

5. Op de aanvraag om ontheffing is artikel 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet op werkdagen van maandag tot en met

(positieve fictieve beschikking bij niettijdig vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

beslissen) niet van toepassing.    



 

4. Het college kan wegen of weggedeelten

aanwijzen waar het in het eerste lid gestelde

verbod niet van toepassing is.

5. Het college kan van het in het eerste lid

genoemde verbod ontheffing verlenen.

6. Op de aanvraag om ontheffing is artikel

4,1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht

(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig

beslissen) van toepassing.  
Toelichting

Voor wat betreft de toevoeging van het uiterlijk aanzien van de gemeente in het eerste lid, zie de

toelichting bij dit artikel hiervoor; op deze manier kan er ook handhavend worden opgetreden

indien er geen sprake is van een parkeerexces. Voorgesteld wordt om een nieuw lid toe te voegen

waarin recreatievoertuigen worden uitgezonderd van het verbod voor zover deze voertuigen niet

langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden. Een

gemiddeld recreatievoertuig is 3 meter hoog. Zonder toevoeging van dit lid wordt, wat op grond

van artikel 5:6, tweede lid, van de APV juist is toegestaan, op grond van artikel 5:8 verboden. Het

voorgestelde tweede lid is overigens ook in lijn met de Model-APV van de VNG.

 

Artikel 5:12 (Overlast van fiets of bromfiets)
 

1. Het is verboden fietsen of bromfietsen buiten

de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te

laten staan indien zij overlast opleveren dan wel

schade veroorzaken aan de openbare

gezondheid of aan het uiterlijk aanzien van de

gemeente.

2. Het is verboden op of aan de weg, fietsen of

bromfietsen langer dan één maand onbeheerd

op dezelfde locatie te laten staan.  

1. Het is verboden op door het college in het

belang van het uiterlijk aanzien van de

gemeente, ter voorkoming of beëindiging van

overlast of ter voorkoming van schade aan de

openbare gezondheid aangewezen plaatsen

fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de

daarvoor bestemde ruimten ofplaatsen te

laten staan.

2. Het is verboden op of aan de weg, fietsen of

bromfietsen langer dan één maand onbeheerd

op dezelfde locatie te laten staan.
 

Toelichting

Het eerstelid is in overeenstemming gebracht met de Model-APV van de VNG. Hierdooris het

mogelijk om een aanwijzingsbesluit te nemen. Indien dit artikel wordt vastgesteld, zullen de

gebieden rondom de stations worden aangewezen.

 

Artikel 5:13 (Inzameling van geld of goederen of leden- of 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  

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

in het collecte- en wervingsrooster aangegeven

vrije periode.

5. Op de aanvraag om vergunning is paragraaf

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van

toepassing (positieve fictieve beschikking bij

niet tijdig beslissen).  

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 instellingen met het keurmerk van het

Centraal Bureau Fondsenwerving, als uiterlijk

veertien werkdagen vóór de inzameling of

werving digitaal melding wordt gedaan bij het

college onder vermelding van het doel

waarvoor en de tijdsperiode waarin wordt

ingezameld; of

c. door een andere door het college

aangewezen instelling.

4. Op de aanvraag om vergunning is paragraaf

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van

toepassing (positieve fictieve beschikking bij

niet tijdig beslissen).

 

Toelichting

Voorgesteld wordt om instellingen met een CBF-keurmerk (onafhankelijke toezichthouder op

erkende goede doelen) uit te zonderen van de vergunningplicht. De instellingen die dit keurmerk

hebben betreffen landelijke instellingen waarvan de periode waarin zij kunnen collecteren al is

opgenomen in het collecterooster van het CBF. Dergelijke instellingen hoeven op grond van het

voorgestelde lid 3, onder b, APV alleen nog melding te doen indien zij van de hen toegewezen

periode gebruik willen maken binnen de gemeente Bloemendaal. Zo kan de gemeente zicht

houden op welke collectes wanneer plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om het huidige vierde lid te schrappen om lokale initiatieven ook mogelijk te

maken in niet-vrije perioden.

 

Artikel 5:15 (Venten)
 

 
1. Het is verboden te venten op door het

college aangewezen openbare plaatsen, dagen

of uren.

2. Het verbod is niet van toepassing op:

a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5

van de Wegenverkeerswet 1994;

b. het venten met gedrukte of geschreven

stukken waarin gedachten en gevoelens

worden geopenbaard.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het

in het eerste lid gestelde verbod.

4. Op de aanvraag om ontheffing zoals

genoemd in het derde lid is artikel 4.1.3.3 van

de Algemene wet bestuursrecht (positieve  

1. Het is verboden zonder vergunning van het

college te venten.

2. De vergunning voor het venten kan slechts

worden verleend op werkdagen en op

zaterdagen tussen 10.00 en 18.00 uur.

3. Het verbod is niet van toepassing op:

a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5

van de Wegenverkeerswet 1994;

b. het venten met gedrukte of geschreven

stukken waarin gedachten en gevoelens

worden geopenbaard.

4. Op de aanvraag om vergunning is artikel

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht

  



 

 
fictieve beschikking bij niettijdig beslissen) niet

van toepassing.  
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig

beslissen) niet van toepassing.
 
Toelichting

Eind vorig jaar kregen wij van de politie het bericht dat er klachten binnen waren gekomen over

venten aan de deur waarbij er aantoonbaar sprake was van malafide praktijken. Vandaar dat de

politie heeft verzocht om een ventverbod in te voeren. Indien het gaat om malafide bedrijven zal

hier geen vergunning voorzijn afgegeven en kan er worden opgetreden wegens venten zonder

vergunning. In omliggende gemeenten (Heemstede en Zandvoort) geldt ook een vergunningplicht.
 

 


