
Was  Wordt 

Artikel 2:9, lid 2 (straatartiest) 

2.  Het is verboden zonder vergunning van de 

burgemeester op andere dan krachtens het 

eerste lid aangewezen wegen en tijden als 

straatartiest op te treden of muziek ten gehore 

te brengen. 

2. Het is verboden zonder ontheffing van de 

burgemeester op andere dan krachtens het 

eerste lid aangewezen wegen en tijden als 

straatartiest op te treden of muziek ten gehore 

te brengen. 

Toelichting:  

Hier is sprake van een ontheffing in plaats van een vergunning.  

Artikel 2:24, lid 1, onder h (definities evenementen) 

h. activiteiten die in een inrichting in de zin van 

de Drank- en Horecawet gebruikelijk zijn.  

h. activiteiten die in een inrichting in de zin van 

de Alcoholwet gebruikelijk zijn.  

Toelichting:  

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. 

Zie ook de wijziging van de Model-Apv van de VNG van mei 2021.  

Artikel 2:28, lid 6 (exploitatie openbare inrichting)  

6. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid is 

in afwijking van het bepaalde in artikel 1:5 

persoonsgebonden. 

6. -  

Toelichting:  

Uit artikel 1:5 van de Apv volgt al dat een vergunning persoonsgebonden is.  

Artikel 2:48, lid 2, onder a en b (verboden drankgebruik) 

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;  

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 

als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet; 

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 

bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Alcoholwet; 

Toelichting:  

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. 

Zie ook de wijziging van de Model-Apv van de VNG van mei 2021. 

Artikel 2:51a (lachgasverbod)  

Het is verboden op een openbare plaats 

distikstofmonoxide (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. 

1. Het is verboden op een openbare plaats 

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:  

Zie de wijziging van de Model-Apv van de VNG van juli 2021. Per 1 juli 2021 is er een feitcode 

opengesteld waardoor het voor gemeenten mogelijk is om een bestuurlijke strafbeschikking uit te 

vaardigen bij overtreding van dit artikel. Iedere gemeente draagt zelf de verantwoordelijkheid om 

de Apv zodanig in te richten dat de feiten waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden 

aangeboden ook als zodanig in de verordeningen zijn opgenomen. Het verdient daarom 

aanbeveling om aan te sluiten bij de tekst uit de Model-Apv van de VNG.  

Artikel 2:64, lid 3 en 4 (bijen) 

3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder 

a, is niet van toepassing voor de bijenhouder 

die rechthebbende is op de woningen of 

gebouwen als bedoeld in dat lid. 

4. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder 

b, is niet van toepassing op situaties waarin 

wordt voorzien door de provinciale 

Omgevingsverordening NH.  

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef 

en onder a, is niet van toepassing voor de 

bijenhouder die rechthebbende is op de 

woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.  

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef 

en onder b, is niet van toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien door de provinciale 

Omgevingsverordening NH.  

Toelichting:  

Redactionele wijziging, zie de wijziging van de Model-Apv van de VNG van juni 2021.  

Artikel 2:79 (woonoverlast) 

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. 

1. Degene die een woning of een bij die woning 

behorend erf gebruikt of tegen betaling in 

gebruik geeft, 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. 

Toelichting: 

Zie voor de toelichting de wijziging van de Model-Apv van de VNG van september 2021.  

Artikel 3:5, lid 2, onder c en lid 3, onder a (gedragseisen exploitant en beheerder seksinrichting of 

escortbedrijf) 

c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee 

rechterlijke uitspraken onherroepelijk 

veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 

geldboete van 500 euro of meer of tot een 

andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 

eerste lid, onder a van het Wetboek van 

Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 

overtreding van:  

● bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- 

en Horecawet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 

vreemdelingen; 

 

 

c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee 

rechterlijke uitspraken onherroepelijk 

veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 

geldboete van 500 euro of meer of tot een 

andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 

eerste lid, onder a van het Wetboek van 

Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 

overtreding van:  

● bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Alcoholwet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 

vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 

verordening; 

 



a. vrijwillige betaling van een geldsom als 

bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van 

het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde 

lid onder a van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 

375 euro bedraagt; 

a. vrijwillige betaling van een geldsom als 

bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van 

het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, 

tweede lid, van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 

375 euro bedraagt; 

 

Toelichting: 

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. 

Zie ook de wijziging van de Model-Apv van de VNG van mei 2021. De verwijzing naar de Algemene 

wet inzake rijksbelastingen (AWR) is geactualiseerd. Zie ook de wijziging van de Model-Apv van de 

VNG van juni 2021.  

Artikel 4:3, lid 1 (incidentele festiviteiten)  

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. 

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. 

Toelichting:  

In overeenstemming gebracht met de Model-Apv van de VNG.  

Artikel 4:11, lid 1, onder a en lid 3 (kapverbod) 

a. houtopstand die moet worden geveld 

krachtens de Plantenziektenwet of krachtens 

een aanschrijving van het bevoegd gezag, zulks 

onverminderd het bepaalde in artikel 4:18; 

 

 

 

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; 

 

 

 

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. 

Toelichting:  

De Plantenziektewet is vervangen door de Plantgezondheidswet. Lid 3 is afkomstig uit de Model-

Apv van de VNG. Toevoeging van dit lid is nodig om de huidige praktijk te formaliseren. In het 

geval een boom op omvallen staat en hierdoor sprake is van een gevaarlijke situatie, kan een 

kapvergunning niet worden afgewacht.  

5:6, lid 3 (kampeermiddelen en andere voertuigen)  

3. Het college kan plaatsen niet zijnde wegen of 

weggedeelten aanwijzen waarop het in het 

eerste lid gestelde verbod van toepassing is. 

3. Het college kan plaatsen niet zijnde wegen of 

weggedeelten aanwijzen waarop het in het 

eerste lid gestelde verbod niet van toepassing 

is. 

Toelichting: 

In dit lid ontbrak het woord ‘niet’.  
 

 



Artikel 5:24, lid 1 (voorwerpen op, in of boven openbaar water)  

1. Het is in verband met de veiligheid op het 

openbaar water verboden zonder vergunning 

van het college een voorwerp, niet zijnde een 

vaartuig, op, in of boven openbaar water te 

plaatsen, aan te brengen of te hebben. 

1. Het is verboden zonder vergunning van het 

college een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, 

op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan 

te brengen of te hebben. 

Toelichting: 

Voorwerpen in het water, niet zijnde een vaartuig, zijn onwenselijk, ongeacht of hierdoor sprake is 

van een onveilige situatie.  

Artikel 5:43 (oprichten en/of hebben van een bedrijf op het strand 

Het is verboden zonder vergunning van 

burgemeester en wethouders op of aan het 

strand enige inrichting, anders als bedoeld in de 

Drank- en Horecawet, of bedrijf op te richten of 

te hebben.  

Het is verboden zonder vergunning van 

burgemeester en wethouders op of aan het 

strand enige inrichting, anders dan bedoeld in 

de Alcoholwet, of bedrijf op te richtingen of te 

hebben.  

Toelichting:  

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. 

Zie ook de wijziging van de Model-Apv van de VNG van mei 2021. 

Artikel 5:44, lid 2 en 3 (het voor gebruik aanbieden van voorwerpen of dieren op het strand) 

2. Het college kan personen en instellingen 

aanwijzen waarvoor het in het eerste lid 

genoemde verbod niet geldt. 

3. Het college kan delen van het strand 

aanwijzen, waar een activiteit als bedoeld in het 

eerste lid met ontheffing van het college is 

toegestaan. 

2. Het kan college kan personen en instellingen 

aanwijzen waarvoor het eerste lid genoemde 

verbod niet geldt. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt naar soort voorwerp of dier.  

3. Het college kan delen van het strand 

aanwijzen, waar een activiteit als bedoeld in het 

eerste lid met ontheffing van het college is 

toegestaan. Hierbij kan onderscheid worden 

gemaakt naar soort voorwerp of dier.  

Toelichting:  

Op grond van de privaatrechtelijke huurovereenkomsten is het de strandpaviljoenhouders en het 

trampolinepark toegestaan om strand- en/of ligstoelen te verhuren. De strandpaviljoenhouders 

dienen dan ook aangewezen te worden als personen/instellingen waarvoor het verbod uit het 

eerste lid niet geldt. Om te voorkomen dat zij ook tenten enzovoorts gaan verhuren, is aan het 

tweede en derde lid toegevoegd dat het college onderscheid kan maken naar soort voorwerp of 

dier.  

Artikel 5:46 lid 1 (sportbeoefening en vliegeren op het strand) 

1. Het is verboden op het voor publiek 

toegankelijke strand enig spel of sport uit te 

voeren indien daarvan gevaar of overlast voor 

personen, dan wel beschadiging van goederen 

te duchten is. 

1. Het is verboden op het voor publiek 

toegankelijke strand en in het onmiddellijk 

langs het voor het strand gelegen zee gedeelte 

enig spel of sport uit te voeren indien daarvan 

gevaar of overlast voor personen, dan wel 

beschadiging van goederen te duchten is. 

Toelichting:  

Door aan het artikel het volgende toe te voegen: “voor het strand gelegen zee gedeelte” kan ook 
handhavend worden opgetreden tegen spel- of sportbeoefening in het water indien dit hinderlijk 

of gevaarlijk is.  

 

 

 


