Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

226946
De heer drs. H.M.W. ter Heegde, burgemeester
Actualiseren van artikelen in de Algemeen Plaatselijke
Verordening

Bijlage 1“Was-wordt”-tabel wijziging Algemene plaatselijke verordening
De tekst van de vigerende artikelen, waarvoor een voorstel wordt gedaan, staat in de linker kolom.
De artikelen met een voorgestelde nieuwe tekst staan in de middelste kolom.
De nieuwe/gewijzigde tekst van de Apv is in blauw weer gegeven.
In de rechter kolom staat de toelichting op de wijziging.
Indien de wijziging dient voor de implementatie van de Omgevingswet, staat bij de toelichting alleen het
woord “Omgevingswet”.
Er is één artikel geschrapt (Artikel 2:26 Ordeverstoring lid 3 en 4).
In de overige artikelen zijn alleen woorden gewijzigd ten gevolge van de Omgevingswet, zoals het
woord bestemmingsplan dit wordt het Omgevingsplan.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan
onder:
 bebouwde kom: de bebouwde kom
of kommen weergegeven op de kaart
in bijlage 1 bij deze verordening;

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan
onder:
 bebouwde kom: de bebouwde kom
of kommen weergegeven op de kaart
in bijlage 1 bij deze verordening
beperkingengebiedactiviteit: hetgeen
daaronder wordt verstaan in de
bijlage, onder A, bij de
Omgevingswet;
 bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een
omgevingsvergunning als bedoeld in
de Omgevingswet;

Omgevingswet



bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;



bouwwerk: hetgeen daaronder in
artikel 1 van de Bouwverordening
Gooise Meren 2016 wordt verstaan;
bouwplaats inrichting: plaats waar
gebouwd wordt alsmede de
openbare ruimte die in gebruik wordt
genomen ten behoeve van het
bouwen;
gebouw: hetgeen in artikel 1, eerste
lid, onder c, van de Woningwet
daaronder wordt verstaan;
handelsreclame: iedere openbare
aanprijzing van goederen of
diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te
dienen;
openbaar water: wateren die voor het
publiek bevaarbaar of op andere
wijze toegankelijk zijn;
openbare plaats: hetgeen in artikel 1
van de Wet openbare manifestaties
daaronder wordt verstaan;
rechthebbende: degene die over een
zaak zeggenschap heeft krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht;
weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid,
onder b van de Wegenverkeerswet
1994 daaronder wordt verstaan
trottoir: een al dan niet verhoogd deel
van de weg gescheiden van de
rijbaan bestemd voor voetgangers;
oplaadlocatie: een locatie in de
openbare ruimte waar een
oplaadpaal en twee parkeerplaatsen
met belijning en bebording uitsluitend
ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen aanwezig zijn;
oplaadpaal: openbare voorziening
met twee oplaadpunten waar een











































bouwwerk: hetgeen daaronder wordt
verstaan in de bijlage, onder A, bij
de Omgevingswet;
bouwplaats inrichting: plaats waar
gebouwd wordt alsmede de
openbare ruimte die in gebruik wordt
genomen ten behoeve van het
bouwen;
gebouw: hetgeen daaronder wordt
verstaan in bijlage I bij het Besluit
bouwwerken leefomgeving;
Handelsreclame: het aanprijzen van
of de aandacht vestigen op diensten,
goederen, activiteiten, doelstellingen
of namen.;
openbaar water: wateren die voor het
publiek bevaarbaar of op andere
wijze toegankelijk zijn;
openbare plaats: hetgeen in artikel 1
van de Wet openbare manifestaties
daaronder wordt verstaan;
rechthebbende: degene die over een
zaak zeggenschap heeft krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of
persoonlijk recht;
weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid,
onder b van de Wegenverkeerswet
1994 daaronder wordt verstaan
trottoir: een al dan niet verhoogd deel
van de weg gescheiden van de
rijbaan bestemd voor voetgangers;
oplaadlocatie: een locatie in de
openbare ruimte waar een
oplaadpaal en twee parkeerplaatsen
met belijning en bebording uitsluitend
ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen aanwezig zijn;
oplaadpaal: openbare voorziening
met twee oplaadpunten waar een
elektrisch voertuig kan worden

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 1:2 Beslistermijn
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist
op een aanvraag voor een vergunning
of ontheffing binnen acht weken na de
datum van ontvangst van de aanvraag.
2. Het bestuursorgaan kan de termijn
voor ten hoogste acht weken verdagen.
3. In afwijking van het eerste en tweede
lid is artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van
toepassing als beslist wordt op een
aanvraag om een ontheffing als bedoeld
in artikel 2:10, vierde lid, of een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
tweede lid, aanhef en onder a, of een
vergunning als bedoeld in artikel 4:11.

Artikel 1:2 Beslistermijn
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist
op een aanvraag voor een vergunning
of ontheffing binnen acht weken na de
datum van ontvangst van de aanvraag.
2. Het bestuursorgaan kan de termijn
voor ten hoogste acht weken verdagen.
3. Dit artikel is niet van toepassing op
een aanvraag om een
omgevingsvergunning.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 1:4 Voorschriften en
beperkingen
1. Aan een vergunning of ontheffing
kunnen voorschriften en beperkingen
worden verbonden. Deze voorschriften
en beperkingen strekken slechts tot
bescherming van het belang of de
belangen in verband waarmee de
vergunning of ontheffing is vereist.
2. Degene aan wie een vergunning of
ontheffing is verleend, is verplicht de
daaraan verbonden voorschriften en
beperkingen na te komen.

Artikel 1:4 Voorschriften en
beperkingen
1. Aan een vergunning of ontheffing
kunnen voorschriften en beperkingen
worden verbonden. Deze voorschriften
en beperkingen strekken slechts tot
bescherming van het belang of de
belangen in verband waarmee de
vergunning of ontheffing is vereist.
2. Degene aan wie een vergunning of
ontheffing is verleend, is verplicht de
daaraan verbonden voorschriften en
beperkingen na te komen.
3. Dit artikel is niet van toepassing op
een omgevingsvergunning.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van
vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing is
persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze
verordening anders is bepaald.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van
vergunning of ontheffing
1. De vergunning of ontheffing is
persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze
verordening anders is bepaald.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op een
omgevingsvergunning.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van
vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing kan worden
ingetrokken of gewijzigd als:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of
onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. op grond van een verandering van
de omstandigheden of 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 vergunning
of ontheffing is vereist;
c. de aan de vergunning of
ontheffing verbonden voorschriften
en beperkingen niet zijn of worden
nagekomen;
d. van de vergunning of ontheffing
geen gebruik wordt gemaakt binnen
of gedurende een daarin gestelde
termijn dan wel, bij het ontbreken
van een gestelde termijn, binnen een
redelijke termijn; of
e. de houder dit verzoekt.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van
vergunning of ontheffing
1. De vergunning of ontheffing kan
worden ingetrokken of gewijzigd als:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste
of onvolledige gegevens zijn
verstrekt;
b. op grond van een verandering
van de omstandigheden of
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 vergunning of
ontheffing is vereist;
c. de aan de vergunning of
ontheffing verbonden
voorschriften en beperkingen
niet zijn of worden nagekomen;
d. van de vergunning of
ontheffing geen
gebruik wordt gemaakt binnen
of gedurende een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het
ontbreken van een gestelde
termijn, binnen
een redelijke termijn; of
e. de houder dit verzoekt.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op een
omgevingsvergunning.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:8
Dienstverlening
(Gereserveerd)

Artikel 2:8 Deelmobiliteit
1. Het is verboden zonder vergunning van het college
bedrijfsmatig fietsen of bromfietsen ten behoeve van gebruik
door derden op de weg te plaatsen.
2. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan
de vergunning:
a. ter voorkoming van overlast;
b. in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente;
c. in het belang van de veiligheid van het publiek;
d. in het belang van de doorstroming van het verkeer;
e. ter voorkoming van onevenredig ruimtegebruik.
3. Het college kan ter bescherming van de belangen in het
tweede lid een maximum stellen aan het totaal aantal bedrijven
waaraan een vergunning kan worden verleend of aan het totaal
aantal fietsen of bromfietsen als bedoeld in het eerste lid of
categorieën of typen daarvan dat op of aan de weg kan worden
geplaatst.
4. Het college draagt zorg voor een onpartijdige en transparante
verlening van beschikbare vergunningen.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert het college
de vergunning indien een maximum als bedoeld in het derde lid
is vastgesteld en dit maximum al is bereikt.
6. Het college kan wegen of weggedeelten aanwijzen waar
uitsluitend fietsen of bromfietsen als bedoeld in het eerste lid
mogen worden geplaatst en ter
gebruik mogen worden aangeboden of waar deze fietsen of
bromfietsen niet mogen worden geplaatst en niet ter gebruik
mogen worden aangeboden.
7. Het is verboden te handelen in strijd met het bepaalde
krachtens het zesde lid.
8. Het college kan nadere regels stellen;
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) niet van toepassing.
10. Het artikel treedt in werking op een door het college nader te
bepalen tijdstip.

Zie bijlage

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:10 Voorwerpen op een
openbare plaats

Artikel 2:10 Voorwerpen op een
openbare plaats

Deels
Omgevingswet

1. Het is verboden zonder
voorafgaande vergunning van het
college de weg of een weggedeelte
anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie
daarvan.

1. Het is verboden zonder
voorafgaande vergunning van het
college de weg of een weggedeelte
anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie
daarvan.

2. Een vergunning bedoeld in het
eerste lid kan worden geweigerd:
a. indien het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg, gevaar oplevert
voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan,
dan wel een
belemmering kan vormen voor het
doelmatig beheer en onderhoud van de
weg;
b. wanneer niet ten minste een vrije
doorgang van 1,1 m wordt gelaten op
voetpaden en van
3,5 m op de rijbaan voor fietsers of
gemotoriseerd verkeer;
c. indien het beoogde gebruik hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van
welstand.

2. Een vergunning bedoeld in het
eerste lid kan worden geweigerd:
a. indien het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg, gevaar oplevert
voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan,
dan wel een
belemmering kan vormen voor het
doelmatig beheer en onderhoud van de
weg;
b. wanneer niet ten minste een vrije
doorgang van 1,1 m wordt gelaten op
voetpaden en van
3,5 m op de rijbaan voor fietsers of
gemotoriseerd verkeer;
c. indien het beoogde gebruik hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van
welstand.
d. Het college kan in het belang van de
openbare orde, de woon- en
leefomgeving, de redelijke eisen van
welstand en het doelmatig en veilig
gebruik van de weg nadere regels
stellen ten aanzien van uitstallingen en
reclameborden, voorwerpen ten
behoeve van (bouw)werkzaamheden,
alsmede ten behoeve van foto- en
filmopnamen.

3. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel
2:25;
b. terrassen als bedoeld in artikel 2:28;
c. standplaatsen als bedoeld in artikel
5:18;
d. fietsen of bromfietsen;

3. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel
2:25;
b. terrassen als bedoeld in artikel 2:28;
c. standplaatsen als bedoeld in artikel
5:18;
d. fietsen of bromfietsen;
e. door het college aan te wijzen
categorieën van voorwerpen;
f. beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of

Behalve de
tekstuele
aanpassingen
op grond van de
Omgevingswet,
is er inhoudelijk
voor gekozen
om een lid 2 d
aan het artikel
toe te voegen.
Het geeft het
college de
mogelijkheid om
nadere regels te
stellen. Er is
hierbij gekozen
voor een ‘kan
bepaling’ om
zoveel als
mogelijk
maatwerk te
kunnen bieden.
Daar waar het
huidige
instrumentarium
voldoet zal er
niets gewijzigd
worden, maar
daar waar aan
de hand van de
praktijk
maatregelen
gewenst zijn
kan het college
door het
toevoegen van
lid 2d hiertoe
overgaan.
Voorbeeld uit
de praktijk
hierbij is de
toenemende
mate van
overlast m.b.t.
foto- en
filmopnamen.

waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening.
g. overige gevallen waarin krachtens
een wettelijk voorschrift een vergunning
voor het gebruik van de weg is
verleend.

4. Tevens is het verbod in het eerste lid
niet van toepassing op (bouw)-objecten
die worden geplaatst buiten de vesting
Naarden en buiten de vesting Muiden
voor zover wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. degene die voornemens is een
bouwplaats in te richten, doet daarvan
uiterlijk 5 werkdagen van tevoren een
melding aan het college;
b. er geen sprake is van een
bouwplaats inrichting als bedoeld in de
uitvoeringsregel: ‘Nadere
uitvoeringsregels ten aanzien van
bouwobjecten’ die deel uitmaakt van
deze verordening.
c. de plaatsing van het object niet
langer duurt dan twaalf weken
gerekend vanaf de datum van melding
aan het college.
d. Er wordt voldaan aan de
voorwaarden als bedoeld in de
uitvoeringsregel: ‘Nadere
uitvoeringsregels ten aanzien van
bouwobjecten’ die deel uitmaakt van
deze verordening.
e. Het (bouw)-object dient te passen
binnen een parkeervak (lengte 4.50 m x
2.40 m).
5. Tevens is het verbod in het eerste lid
niet van toepassing op het plaatsen van
een oplaadpaal mits de oplaadpaal op
verzoek van het college wordt
geplaatst.

4. Tevens is het verbod in het eerste lid
niet van toepassing op (bouw)-objecten
die worden geplaatst buiten de vesting
Naarden en buiten de vesting Muiden
voor zover wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. degene die voornemens is een
bouwplaats in te richten, doet daarvan
uiterlijk 5 werkdagen van tevoren een
melding aan het college;

b. er geen sprake is van een
bouwplaats inrichting als bedoeld in de
uitvoeringsregel: ‘Nadere
uitvoeringsregels ten aanzien van
bouwobjecten’ die deel uitmaakt van
deze verordening.
c. de plaatsing van het object niet
langer duurt dan twaalf weken
gerekend vanaf de datum van melding
aan het college.
d. Er wordt voldaan aan de
voorwaarden als bedoeld in de
uitvoeringsregel: ‘Nadere
uitvoeringsregels ten aanzien van
bouwobjecten’ die deel uitmaakt van
deze verordening.
e. Het (bouw)-object dient te passen
binnen een parkeervak (lengte 4.50 m x
2.40 m).
5. Tevens is het verbod in het eerste lid
niet van toepassing op het plaatsen van
een oplaadpaal mits de oplaadpaal op
verzoek van het college wordt
geplaatst.
6. Het college stelt nadere regels voor

6. Het college stelt nadere regels voor
de categorieën, bedoeld in het vierde
lid.
7. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
artikel 5 van de Wegenverkeerswet
1994, of de provinciale
wegenverordening.

8. Het college kan in het belang van de
woon- en leefomgeving nadere regels
stellen.

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.

de categorieën, bedoeld in het vierde
lid.
7. Het verbod is voorts niet van
toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of
waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening of op situaties
waarin wordt voorzien door artikel 5 van
de Wegenverkeerswet 1994.
8. Het college stelt nadere regels voor
de categorieën, bedoeld in het derde
lid. Het verbod is voorts niet van
toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of
waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening.
9. Op de aanvraag om een vergunning,
niet zijnde een
omgevingsvergunning, is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:10a Vastmaken van
voorwerpen
1. Het is verboden voorwerpen aan te
brengen boven of over de weg of vast
te maken aan bomen of aan objecten
die zijn bestemd voor of gebruikt
worden ten behoeve van de openbare
dienst.
2. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op AO(aankondigings-)displays in de kernen
Bussum en Naarden;
3. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op het laden van
elektrische voertuigen mits snoeren e.d.
zo bevestigd zijn dat daar er geen
gevaar voor derden ontstaat.

Artikel 2:10a Vastmaken van
voorwerpen

4. Het college kan van het verbod in het
eerste lid ontheffing verlenen.
5. Op de ontheffing bedoeld in het
vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.

1. Het is verboden voorwerpen aan te
brengen boven of over de weg of vast
te maken aan bomen
of aan objecten die zijn bestemd voor
of gebruikt worden ten behoeve van de
openbare dienst.
2. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op AO(aankondigings-)displays in de kernen
Bussum en Naarden;
3. Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op het laden van
elektrische voertuigen mits de
oplaadkabel tussen het voertuig en de
oplaadvoorziening zo bevestigd is dat
daar er geen gevaar voor derden
ontstaat.
4. Het college kan van het verbod in het
eerste lid ontheffing verlenen.
5. Op de ontheffing bedoeld in het
vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing

Toelichting
Wijzigen omdat
het meer recht
doet aan het
artikel wanneer
snoer
vervangen
wordt door
oplaadkabel.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

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 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.

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 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.

Deels
Omgevingswet

2. De vergunning wordt verleend:
a. als omgevingsvergunning door het
bevoegd gezag, voor zover de
activiteiten zijn verboden bij een
bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige
gevallen.

2. Het verbod is niet van toepassing
voor zover in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam
werkzaamheden worden verricht.

De Algemene
Verordening
Ondergrondse
Infrastructuur
toegevoegd
conform
collegebesluit:
114084.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing indien in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam
werkzaamheden worden verricht.

3. Het verbod is voorts niet van
toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of
waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening of op
situaties waarin wordt voorzien door
artikel 5 van de Wegenverkeerswet
1994, de Wegenwet, het Wetboek van
Strafrecht of het bepaalde bij of
krachtens de Telecommunicatiewet,
alsmede de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur

4. Het verbod is voorts niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, de provinciale
wegenverordening, het provinciaal
wegenreglement, de Waterschapskeur,
de Telecommunicatiewet of de daarop
gebaseerde
Telecommunicatieverordening.

4. 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.

5. 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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:12 Maken of veranderen
van een uitweg

Artikel 2:12 Maken of veranderen
van een uitweg
.
1. Het is verboden zonder
omgevingsvergunning van het bevoegd
gezag een uitweg te maken naar de
weg of verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg.

Deels
Omgevingswet

1. Het is verboden zonder
omgevingsvergunning van het
college een uitweg te maken naar
de weg of verandering te brengen
in een bestaande uitweg naar de
weg.
2. In afwijking van het bepaalde in
artikel 1:8 wordt de vergunning
slechts geweigerd:
a. ter voorkoming van gevaar
voor het verkeer op de weg;
b. als de uitweg zonder
noodzaak ten koste

2. In afwijking van het bepaalde in
artikel 1:8 wordt de vergunning slechts
geweigerd:
a. ter voorkoming van gevaar voor
het verkeer op de weg;
b. als de uitweg ten koste gaat van
een openbare parkeerplaats, tenzij

Artikel 2:12 onder b
wat onder
‘noodzaak’ wordt
verstaan:
een
openbaar belang
een medisch
of maatschappelijk
belang en naar aard
gelijk te stellen
belang etc. Onder
noodzaak valt in
ieder geval niet (de
wens om elektrisch

gaat van een openbare
parkeerplaats;

c. als door de uitweg het
openbaar groen op
onaanvaardbare wijze wordt
aangetast; of
d. als er sprake is van een
uitweg van een perceel dat al
door een andere uitweg wordt
ontsloten, en de aanleg van
deze tweede uitweg ten koste
gaat van een openbare
parkeerplaats of het openbaar
groen.
e. indien ten behoeve van het
maken van een uitweg naar de
weg of verandering te
brengen in een bestaande
uitweg naar de weg, het
aanleggen danwel het
gebruiken
van een parkeer- laad en
losgelegenheid op de gronden
in strijd is met de voorschriften
van het bestemmingsplan en er
geen planologische afwijking
verleend kan worden en het
college niet bereid is om een
omgevingsvergunning te
verlenen als bedoeld in artikel
2.1 en 2.2 van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht.
3. Het verbod is niet van
toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de
waterschapskeur of provinciale
wegenverordening

er een noodzaak (openbaar belang,
medisch belang of maatschappelijk
belang en daarmee gelijk te
stellen belang etc.) is om de uitweg
toch te realiseren.
c. als door de uitweg het openbaar
groen op onaanvaardbare wijze
wordt aangetast; of
d. als er sprake is van een uitweg
van een perceel dat al door een
andere uitweg wordt ontsloten, en
de aanleg van deze tweede
uitweg ten koste gaat van een
openbare parkeerplaats of het
openbaar groen.
e. indien ten behoeve van het
maken van een uitweg naar de
weg of verandering te
brengen in een bestaande
uitweg naar de weg, het
aanleggen danwel het
gebruiken van een parkeer- laad en
losgelegenheid op de gronden
in strijd is met de voorschriften en
het college niet bereid is om een
omgevingsvergunning te verlenen.

3. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of
waterstaatswerk waarvoor regels
zijn gesteld bij of krachtens de
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening.

laden op eigen
perceel mogelijk te
maken).
Toelichting:
Lid 2 onder b
Zonder noodzaak
geschrapt gaf
teveel
onduidelijkheid,
wat is noodzaak?
Lid 2 b
(openbare
parkeerplaats
toegevoegd
omdat een
weigering
disproportioneel kan
zijn

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:21 Voorzieningen voor
verkeer en verlichting
1. De rechthebbende op een bouwwerk
is verplicht toe te laten dat op of aan dat
bouwwerk voorwerpen, borden of
voorzieningen ten behoeve van het
verkeer of de openbare verlichting
worden aangebracht, onderhouden,
gewijzigd of verwijderd.

Artikel 2:21 Voorzieningen voor
verkeer en verlichting
1. De rechthebbende op een bouwwerk
is verplicht toe te laten dat op of aan dat
bouwwerk voorwerpen, borden of
voorzieningen ten behoeve van het
verkeer of de openbare verlichting
worden aangebracht, onderhouden,
gewijzigd of verwijderd.

Omgevingswet

2. Het eerste lid is niet van toepassing
op situaties waarin wordt voorzien door
de Waterstaatswet 1900, de
Onteigeningswet of de
Belemmeringenwet Privaatrecht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing
op situaties waarin wordt voorzien door
hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. 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.

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.

Lid 3 en 4 zijn
geschrapt
n.a.v.
uitspraak
Hoge Raad
der
Nederlanden.

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 en doel of
werkzaamheid in strijd met de openbare
orde.

3. Voor de toepassing van dit artikel
wordt onder evenement verstaan elke
voor het publiek toegankelijke
verrichting van vermaak en een
herdenkingsplechtigheid.

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 het publiek toegankelijke
verrichting van vermaak en een
herdenkingsplechtigheid.

Zie uitspraak:
ECLI:NL:HR:2
021:1946
Lid 5 is
hierdoor lid 3
geworden.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:27 Definitie
1. In deze afdeling wordt
verstaan onder
openbare inrichting:

Artikel 2:27 Definitie
1. In deze afdeling wordt
verstaan onder
openbare inrichting:

I. een hotel, restaurant,
pension, café,
waterpijpcafé, cafetaria,
snackbar, discotheek,
nachtclub, buurthuis of
clubhuis, sportkantine;

I. een hotel, restaurant,
pension, café,
waterpijpcafé, cafetaria,
snackbar afhaalzaak,
discotheek, nachtclub,
buurthuis of clubhuis,
sportkantine;

Door de voorgestelde wijziging vallen
afhaalzaken weer onder de
vergunningenplicht. Hierdoor wordt het
eenvoudiger om ondermijning tegen te gaan.
Tegen een vergund bedrijf kan bij overlast of
andere zaken die onwenselijk zijn immers
eenvoudiger worden ingegrepen. Dit kan zijn
door het verbinden van (nadere) voorwaarden
aan de vergunning en in ernstige langdurige
overlastsituaties het intrekken van de
vergunning. Overlast kan hierdoor
eenvoudiger worden tegengegaan en de
verantwoordelijkheid voor het tegengaan van
die overlast kan eenvoudiger worden
neergelegd waar deze hoort, namelijk bij de
ondernemer.
Ondermijning
Afhaalzaken zijn nu de makkelijke ‘escape’
voor de malafide ondernemer. Een pizzeria
waarvan de vergunning wordt ingetrokken of
die niet door de Bibob komt kan de
vergunningplicht ontlopen door het bedrijf
eenvoudig om te vormen tot afhaal horeca.
Dat geeft een onwenselijke situatie. Ook
afhaalzaken zijn een vorm van horeca waarbij
de aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld
witwassen door decontante geldstromen groot
kan zijn, is het van belang om dergelijke zaken
ook op voorhand te kunnen toetsen op
crimineel gebruik. De horeca wordt al jaren in
onderzoeken veelvuldig genoemd als
kwetsbare branche die wordt misbruikt voor
ondermijnende criminele
doeleinden. Het betreft een kwetsbare
branche met oog op ondermijning en de
periode van de covid-19 pandemie en
langdurige sluitingen die achter ons ligt.
Overgangstermijn
In Gooise Meren zijn er meerdere bestaande
afhaalzaken die geconfronteerd worden met
de plicht tot het aanvragen van een
exploitatievergunning, mocht de raad
instemmen met het aanpassen van de APV
zoals hiervoor wordt voorgesteld.

II. 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;
b. zonering: Het
Horecabeleid Gooise
Meren geeft aan in
welke delen van de kern
Bussum welke categorie
horeca mogelijk is.
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.

II. elke andere voor het
publiek toegankelijke,
besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies
wordt verstrekt of
dranken worden
geschonken of
rookwaren of spijzen
voor directe consumptie
worden bereid of
verstrekt;
b. zonering: Het
Horecabeleid Gooise
Meren geeft aan in
welke delen van de kern
Bussum welke categorie
horeca mogelijk is.
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.

Een mogelijke aanpak is
1. Na vaststellen van de APV de
betreffende ondernemers met een
brief te informeren over het aanvragen
van een vergunning binnen drie
maanden.
2. Na een aantal weken de ondernemers
die nog geen aanvraag hebben
gedaan wederom te informeren over

.

het aanvragen van de vergunning
voor een bepaalde datum.
3. Na het verstrijken van de drie
maanden de resterende ondernemers
per brief te waarschuwen voor
handhavingsstappen als de
vergunning niet wordt aangevraagd en
4. Uiteindelijk een last onder dwangsom
of last onder bestuursdwang uit te
doen gaan voor het exploiteren
zonder vergunning.
Voor afhaalzaken die zich vestigen na het van
kracht worden van de APV geldt dit uiteraard
niet. Zij moeten voor exploitatie een
vergunning aanvragen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:28 Exploitatie openbare
inrichting
1. Het is verboden een openbare
inrichting te exploiteren zonder
vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de
vergunning indien de exploitatie van de
openbare inrichting in strijd
is met het bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of een voorbereidingsbesluit, tenzij en
voor zover voor de exploitatie van de
openbare inrichting bij een
omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of het voorbereidingsbesluit is
afgeweken.
3. 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:
a. de woon- of leefsituatie in de
omgeving van de openbare
inrichting of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed; of
b. de exploitant of de
leidinggevende in enig
opzicht van slecht levensgedrag
is.
4. Geen vergunning is vereist voor
een openbare inrichting die zich
bevindt in een:

Artikel 2:28 Exploitatie openbare
inrichting
1. Het is verboden een openbare
inrichting te exploiteren zonder
vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de
vergunning als de exploitatie van de
openbare inrichting in strijd is met het
omgevingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of een
voorbereidingsbesluit, tenzij en voor
zover voor de exploitatie van de
openbare inrichting bij een
omgevingsvergunning van het
Omgevingsplan, is afgeweken.

Omgevingswet

3. 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:
a. de woon- of leefsituatie in de
omgeving van de openbare
inrichting of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed; of
b. de exploitant of de
leidinggevende in enig
opzicht van slecht
levensgedrag is.
4. Geen vergunning is vereist voor
een openbare inrichting die zich
bevindt in een:

a. een zorginstelling;
b. een museum;
c. een bedrijfskantine of – restaurant.
5. In afwijking van het bepaalde in
artikel 2:10 beslist de burgemeester
ingeval van een vergunningaanvraag
die ook betrekking heeft op een of meer
bij de inrichting behorende terrassen,
voor zover deze zich op de weg
bevinden, over ingebruikneming van die
weg ten behoeve van het terras.

a. een zorginstelling;
b. een museum;
c. een bedrijfskantine of – restaurant.
5. In afwijking van het bepaalde in
artikel 2:10 beslist de burgemeester
ingeval van een
vergunningaanvraag die ook betrekking
heeft op een of meer bij de inrichting
behorende terrassen,
voor zover deze zich op de weg
bevinden, over ingebruikneming van die
weg ten behoeve van het terras.

6. Onverminderd het gestelde in het
tweede en derde lid kan de
burgemeester de in het vijfde lid
bedoelde ingebruikneming van die weg
ten behoeve van een of meer bij de
inrichting behorende
terrassen weigeren:
a. indien het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg dan wel gevaar
oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan;
b. indien dat gebruik een belemmering
kan worden voor het doelmatig beheer
en onderhoud van de weg.

6. Onverminderd het gestelde in het
tweede en derde lid kan de
burgemeester de in het vijfde lid
bedoelde ingebruikneming van die weg
ten behoeve van een of meer bij de
inrichting behorende
terrassen weigeren:
a. indien het beoogde gebruik schade
toebrengt aan de weg dan wel gevaar
oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan;
b. indien dat gebruik een belemmering
kan worden voor het doelmatig beheer
en onderhoud van de weg.

7. De burgemeester kan in het belang
van de openbare orde nadere regels
stellen ten aanzien van terrassen.

7. De burgemeester kan in het belang
van de openbare orde nadere regels
stellen ten aanzien van terrassen.

8. Op de aanvraag om een vergunning
of een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

8. Op de aanvraag om een vergunning
of een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:36
Kennisgeving
exploitatie
(Gereserveerd)]

Artikel 2:36 Tegengaan onveilig, niet leefbaar
en malafide ondernemersklimaat
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder
van een rechtspersoon of, indien van toepassing,
de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon
bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening
en risico de bedrijfsmatige activiteiten worden
uitgeoefend;
b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de
exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding
over de bedrijfsmatige activiteiten;
c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt
in een voor het publiek toegankelijk gebouw, niet
zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend
perceel of enig andere ruimte, niet zijnde een

Deels Omgevingswet
Om de aanpak
ondermijning te
versterken, is in de APV
een artikel opgenomen
gericht op het stimuleren
van een gezond
ondernemingsklimaat.
Artikel 2:36 geeft de
burgemeester de
bevoegdheid om via een
aanwijzing een
vergunningplicht te
introduceren voor
panden, straten, gebieden

woning die als zodanig in gebruik is.
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of
bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het
verbod uit het derde lid van toepassing is. Een
gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen
als in of rondom dat gebouw dan wel in dat gebied
naar het oordeel van de burgemeester de
leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid
onder druk staat. Een aanwijzing van een gebouw
of gebied kan zich tot één of meer bedrijfsmatige
activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit
wordt uitsluitend voor de gehele gemeente
aangewezen als naar het oordeel van de
burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en
veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder
druk staat.
3. Het is verboden om zonder vergunning van de
burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
a. in een door de burgemeester op grond van het
tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor
door de burgemeester benoemde bedrijfsmatige
activiteiten; of
b. indien de uitoefening van het bedrijf een door de
burgemeester op grond van het tweede lid
aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de
burgemeester een vergunning als bedoeld in het
derde lid weigeren:
a. in het belang van het voorkomen of beperken
van overlast of strafbare feiten;
b. indien de leefbaarheid in het gebied door de
wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of
dreigt te worden beïnvloed;
c. de exploitant of beheerder in enig opzicht van
slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat de feitelijke toestand niet met het in de
aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens lid
vijf en zes gestelde eisen met betrekking tot de
aanvraag;
f. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf
personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met
het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of
Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
g. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is
met een geldend omgevingsplan, een geldend
ruimtelijk exploitatieplan, een geldende
beheersverordening, een geldend
voorbereidingsbesluit of het Besluit activiteiten
leefomgeving.
5. De vergunning wordt aangevraagd door de
exploitant. Een aanvraag om een vergunning wordt

of branches om een
onveilig, niet leefbaar en
malafide
ondernemingsklimaat
tegen te gaan.
Het betreft hier geen
vergunning in het belang
van economische
ordening, maar primair in
het belang van openbare
orde en veiligheid. Om die
reden is de bevoegdheid
belegd bij de
burgemeester belegd.
Deze vergunningplicht
staat niet op zichzelf,
maar maakt onderdeel uit
van een brede aanpak
gericht op het stimuleren
van een gezond
ondernemingsklimaat.
De mogelijkheid tot het
instellen van een
vergunningplicht voor
ondernemers is een van
de instrumenten voor de
bestrijding van malafiditeit
in het ondernemerschap.
De gemeente kan
controle uitoefenen op de
naleving van de gestelde
voorwaarden en
handhaven bij
overtreding. Van de
mogelijkheid om een
vergunningplicht te
introduceren gaat
bovendien een
preventieve werking uit.
Dit draagt bij aan het
aantrekken van bonafide
ondernemers en het
weren van malafide
ondernemers.
Pandeigenaren worden
zo gestimuleerd hun
verantwoordelijkheid te
nemen om bonafide
ondernemers in hun
panden te vestigen. Ook
kan bij de aanvraag voor
een vergunning de Wet
Bibob worden ingezet. In
2013 is het
toepassingsbereik van de

ingediend door gebruikmaking van een door de
burgemeester vastgesteld formulier. Bij de
aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor
welke bedrijfsmatige activiteiten de vergunning
wordt gevraagd, en worden in ieder geval de
volgende gegevens en bescheiden overgelegd:
a. de persoonsgegevens en een geldig
identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder;
b. het adres en telefoonnummer waar de
bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;
c. het nummer van inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
d. indien van toepassing de verblijftitel van de
exploitant of beheerder;
e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of
beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te
verrichten;
f. een document waaruit blijkt dat de exploitant
gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin
het bedrijf wordt gevestigd.
6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de
beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen
dat aanvullende gegevens worden overgelegd.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de
burgemeester een vergunning als bedoeld in het
derde lid intrekken of wijzigen indien:
a. door het bedrijf de openbare orde wordt
aangetast of dreigt te worden aangetast; of
b. door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied
door de wijze van de exploitatie nadelig wordt
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of
c. de voorwaarden uit de vergunning of de plichten
voortvloeiend uit dit artikel niet worden nageleefd;
of
d. de exploitant of beheerder in enig opzicht van
slecht levensgedrag is; of
e. de exploitant of beheerder betrokken is of
ernstige nalatigheid kan worden verweten bij
activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf
danwel toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of
activiteiten worden gepleegd waarmee de
openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of
f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben
plaatsgevonden of plaatsvinden; of
g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen
werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of
Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of
h. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant
zijn beëindigd danwel sprake is van een gewijzigde
exploitatie; of
i. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de
feitelijke toestand niet met het in de vergunning
vermelde in overeenstemming is; of

Wet Bibob uitgebreid naar
alle gemeentelijke
vergunningen die worden
afgegeven voor een
bedrijfsmatige activiteit.
Het instrument van een
vergunningplicht is
overigens niet
ongebruikelijk in een
gemeente. Zo geldt voor
horeca-inrichtingen een
vergunningplicht, waarbij
aan vergelijkbare
voorwaarden wordt
getoetst. Het gaat dan
ook om voorwaarden
waar- -van in beginsel
van ondernemers kan
worden geëist dat zij daar
aan voldoen.

j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met een
geldend omgevingsplan, een geldend ruimtelijk
exploitatieplan, een geldende beheersverordening,
een geldend voorbereidingsbesluit, Besluit
activiteiten leefomgeving. of een gebiedsplan.
8. Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit het
derde lid van deze bepaling wordt geëxploiteerd of
indien een van de situaties als bedoeld in het
zevende lid, sub a tot en met i, van toepassing is,
kan de burgemeester de sluiting van het bedrijf
bevelen.
9. Het is een ieder verboden een overeenkomstig
het achtste lid van deze bepaling gesloten bedrijf te
betreden of daarin te verblijven.
10. De sluiting kan door de burgemeester worden
opgeheven indien later bekend geworden feiten en
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
11. De exploitant is verplicht elke verandering in de
uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet
langer in overeenstemming is met de in de
vergunning opgenomen gegevens zo spoedig
mogelijk aan de burgemeester te melden. De
burgemeester verleent een gewijzigde vergunning,
als het bedrijf aan de vereisten voldoet.
12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers
geopend te hebben zonder dat de exploitant of
beheerder aanwezig is.
13. De exploitant en de beheerder zien erop toe dat
in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden.
14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod
voor de exploitant die op het moment van
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds
onder het aanwijzingsbesluit vallende
bedrijfsmatige activiteiten verricht, voor die
bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst
drie maanden na inwerkingtreding van het
aanwijzingsbesluit of met ingang van
inwerkingtreding van het besluit tot weigering of
intrekking van een door hem aangevraagde
vergunning, voor zover dat eerder is.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) niet van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

Omgevingswet

1. In dit artikel 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.

1. Het is verboden zonder vergunning
van de burgemeester een
speelgelegenheid te exploiteren of te
doen exploiteren.

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
b, van de Wet op de Kansspelen
vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de raad
van bestuur van de kansspelautoriteit
bevoegd is vergunning te verlenen; en

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
b, van de Wet op de Kansspelen
vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de raad
van bestuur van de kansspelautoriteit
bevoegd is vergunning te verlenen; en

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 in artikel 1, onder a, van
de Wet op de kansspelen te verrichten.

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 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; of
b. indien de exploitatie van de
speelgelegenheid in strijd is met het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of een voorbereidingsbesluit, tenzij en
voor zover voor de exploitatie van de
speelgelegenheid bij een
omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of het voorbereidingsbesluit is
afgeweken.

3. Onverminderd het bepaalde in
artikel 1:8
weigert de burgemeester de
vergunning als:
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; of
b. indien de exploitatie van de
speelgelegenheid in strijd is met het
omgevingsplan, tenzij is afgeweken
door middel van een
omgevingsvergunning van het
omgevingsplan.

4. Op de aanvraag om een vergunning
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene

4. Op de aanvraag om een vergunning
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene

wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.

wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:64 Bijen
1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 6
meter van woningen of
andere gebouwen waarin
overdag mensen verblijven;
b. binnen een afstand van 6
meter van de weg.
2. 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.

Artikel 2:64 Bijen
1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 6 meter
van woningen of andere gebouwen
waarin overdag mensen verblijven;
b. binnen een afstand van 6 meter
van de weg.

Omgevingswet

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid,
aanhef en onder b, is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door het provinciaal
wegenreglement].

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid,
aanhef en onder b, is niet van
toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg waarvoor
regels zijn gesteld bij of krachtens
Omgevingswet, provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening.

4. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod.
5. Op de aanvraag om een ontheffing is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

4. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod.
5. Op de aanvraag om een ontheffing is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:71 Definitie
In deze afdeling wordt onder
consumentenvuurwerk verstaan:
hetgeen daaronder wordt verstaan in
het Besluit van 22 januari 2002,
houdende nieuwe regels met
betrekking tot consumenten- en
professioneel vuurwerk
(Vuurwerkbesluit).

Artikel 2:71 Definitie
In deze afdeling wordt onder
consumentenvuurwerk verstaan
vuurwerk van categorie F1, F2 of F3
dat op grond van artikel 2.1.1 van het
Vuurwerkbesluit is aangewezen als
vuurwerk dat ter beschikking mag
worden gesteld voor particulier
gebruik.

Omgevingswet

2. 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.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 2:79 Woonoverlast als

Artikel 2:79 Woonoverlast als

Toelichting en opmerking(en).

bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet

bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet

1. Degene die een woning of
een bij die woning behorend erf
gebruikt, of tegen betaling in
gebruik geeft aan een persoon
die niet als ingezetene met een
adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is
ingeschreven, draagt er zorg
voor dat door gedragingen in of
vanuit die woning of dat erf of in
de onmiddellijke nabijheid van
die woning of dat erf geen
ernstige en herhaaldelijke
hinder voor omwonenden wordt
veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last
onder dwangsom of onder
bestuursdwang oplegt naar
aanleiding van een schending
van deze zorgplicht kan hij
daarbij aanwijzingen geven
over wat de overtreder dient te
doen of na te laten om verdere
schending te voorkomen. De
burgemeester stelt
beleidsregels vast over het
gebruik van deze bevoegdheid.

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.

3. De last kan in ieder geval
worden opgelegd bij ernstige en
herhaaldelijke:
a. geluidshinder;
b. hinder van dieren;
c. rookoverlast
d. hinder van bezoekers of
personen die tijdelijk in een
woning of op een erf aanwezig
zijn;
e. overlast door vervuiling of
verwaarlozing van een woning
of een erf;
f. intimidatie in woord en / of
geschrift van derden vanuit een
woning of een erf.

3. De last kan in ieder geval
worden opgelegd bij ernstige en
herhaaldelijke:
a. geluidshinder;
b. hinder van dieren;
c. rookoverlast
d. hinder van bezoekers of
personen die tijdelijk in een
woning of op een erf aanwezig
zijn;

2. Als de burgemeester een last
onder dwangsom of onder
bestuursdwang oplegt naar
aanleiding van een schending
van deze zorgplicht kan hij
daarbij aanwijzingen geven
over wat de overtreder dient te
doen of na te laten om verdere
schending te voorkomen. De
burgemeester stelt
beleidsregels vast over het
gebruik van deze bevoegdheid.

e. overlast door vervuiling of
verwaarlozing van een woning
of een erf;
f. intimidatie in woord en / of
geschrift van derden vanuit een
woning of een erf.

In artikel 2:79 van de APV is
een zorgplicht opgenomen voor
gebruikers en verhuurders van
woningen om geen ernstige en
herhaaldelijke hinder voor
omwonenden te veroorzaken.
De burgemeester kan op grond
hiervan gedragsaanwijzingen
geven aan overlastgevers in
zowel huur- als koopwoningen
en aan verhuurders.
Tot 1 januari 2021 was de
gedragsaanwijzing aan
verhuurders alleen mogelijk als
de persoon die overlast gaf niet
als ingezetene in de
desbetreffende gemeente stond
ingeschreven. Met de
inwerkingtreding van de Wet
toeristische verhuur van
woonruimte (Stb. 2020, 460) op
1 januari 2021 is die beperking
vervallen. In verband hiermee is
artikel 2:79 aangepast. Om
woonoverlast beter tegen te
gaan, geldt de zorgplicht
voortaan in alle gevallen voor
verhuurders van woonruimten.
Dat betekent dat verhuurders
zorgdragen dat de woningen
die zij verhuren geen ernstige
en herhaaldelijke hinder
veroorzaken. Als de verhuurder
zich niet of op een verkeerde
manier inzet tegen ernstige en
herhaaldelijke hinder, kan de
burgemeester direct een
verhuurder aanspreken en
hoeft de burgemeester
daarvoor niet eerst de huurder
te hebben aangesproken.
Dit is wenselijk wanneer
verschillende huurders van
dezelfde verhuurder hinder
hebben veroorzaakt. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn in
panden waar meerdere
huurders wonen of waar
huurders snel wisselen. De
burgemeester kan dan dus –
als ultimum remedium – direct
aan een verhuurder een last
onder bestuursdwang of
dwangsom opleggen.
Er is voor gekozen om zo dicht
mogelijk bij het artikel zoals dat

in de APV van 2020 staat te
blijven. Last onder dwangsom
kwam niet voor in het
voorgestelde artikel. Ook
ontbrak de verplichting om
beleidsregels vast te stellen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3:1 Afbakening
De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en
met 1:8 zijn niet van toepassing
op het bij of krachtens dit
hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:1 Afbakening
De artikelen 1:2, en 1:5 tot en
met 1:8 zijn niet van toepassing
op het bij of krachtens dit
hoofdstuk bepaalde.
.

Toelichting
Artikel 1:3 was reeds
vervallen. Verwijzing is
gecorrigeerd.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 3:2 Definities
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 3:2 Definities
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
 advertentie: elke commerciële
uiting in een medium, die een
seksbedrijf of een sekswerker
onder de aandacht van het publiek
brengt;
 beheerder: de natuurlijke persoon
die door de exploitant is
aangesteld voor de feitelijke leiding
van een seksbedrijf;
 bevoegd bestuursorgaan: het
college of, voor zover het betreft
voor het publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende
erven als bedoeld in artikel 174
van de Gemeentewet, de
burgemeester;
 escortbedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot sekswerk in
de vorm van bemiddeling tussen
klant en sekswerker;
 exploitant: de natuurlijke persoon
of de bestuurder van een
rechtspersoon of, indien van
toepassing, de tot
vertegenwoordiging van die
rechtspersoon bevoegde natuurlijk
persoon, voor wiens rekening en
risico een seksbedrijf wordt
uitgeoefend;

Sekswerker /
sekswerkbedrijf
Toelichting:
sekswerker /
Seksbedrijf past
beter bij de
werkzaamheden
die worden
verricht.











advertentie: elke commerciële
uiting in een medium, die een
seksbedrijf of een prostituee onder
de aandacht van het publiek
brengt;
beheerder: de natuurlijke persoon
die door de exploitant is
aangesteld voor de feitelijke
leiding van een seksbedrijf;
bevoegd bestuursorgaan: het
college of, voor zover het betreft
voor het publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende
erven als bedoeld in artikel 174
van de Gemeentewet, de
burgemeester;
escortbedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie in
de vorm van bemiddeling tussen
klant en prostituee;
exploitant: de natuurlijke persoon
of de bestuurder van een
rechtspersoon of, indien van
toepassing, de tot
vertegenwoordiging van die
rechtspersoon bevoegde natuurlijk
persoon, voor wiens rekening en
risico een seksbedrijf wordt





















uitgeoefend;
klant: degene die gebruik maakt
van de door een exploitant van
een prostitutiebedrijf of een
prostituee aangeboden seksuele
diensten;
prostituee: degene die zich
beschikbaar stelt tot het verrichten
van seksuele handelingen met een
ander tegen betaling;
prostitutie: het zich beschikbaar
stellen tot het verrichten van
seksuele handelingen met een
ander tegen betaling;
prostitutiebedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie;
raamprostitutiebedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie,
waarbij het werven van klanten
gebeurt door een prostituee die
zichtbaar is vanuit een voor
publiek toegankelijke plaats;
seksbedrijf: de activiteit, bestaande
uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot prostitutie of tot het
verrichten van seksuele
handelingen voor een ander tegen
betaling of uit het bedrijfsmatig
aanbieden van vertoningen van
erotisch-pornografische aard in
een seksinrichting tegen betaling
Onder een seksinrichting worden
in elk geval verstaan:
een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater,
een parenclub of een
prostitutiebedrijf
waaronder tevens begrepen een
erotische-massagesalon, al dan
niet in combinatie met elkaar;
seksinrichting: voor het publiek
toegankelijke besloten ruimte,
onderdeel van een seksbedrijf;
werkruimte: als zelfstandig aan te
merken onderdeel van
seksinrichting waarin de seksuele
handelingen met een ander tegen
betaling worden verricht.





















klant: degene die gebruik maakt
van de door een exploitant van
een sekswerkbedrijf of een
sekswerker aangeboden seksuele
diensten;
sekswerker: degene die zich
beschikbaar stelt tot het verrichten
van seksuele handelingen met een
ander tegen betaling;
sekswerk: het zich beschikbaar
stellen tot het verrichten van
seksuele handelingen met een
ander tegen betaling;
sekswerkbedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot sekswerk;
raamsekswerkbedrijf: de activiteit,
bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot sekswerk,
waarbij het werven van klanten
gebeurt door een sekswerker die
zichtbaar is vanuit een voor
publiek toegankelijke plaats;
seksbedrijf: de activiteit, bestaande
uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot sekswerk of tot het
verrichten van seksuele
handelingen voor een ander tegen
betaling of uit het bedrijfsmatig
aanbieden van vertoningen van
erotisch-pornografische aard in
een seksinrichting tegen betaling
Onder een seksinrichting worden
in elk geval verstaan:
een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater,
een parenclub of een
sekswerkbedrijf
waaronder tevens begrepen een
erotische-massagesalon, al dan
niet in combinatie met elkaar;
seksinrichting: voor het publiek
toegankelijke besloten ruimte,
onderdeel van een seksbedrijf;
werkruimte: als zelfstandig aan te
merken onderdeel van
seksinrichting waarin de seksuele
handelingen met een ander tegen
betaling worden verricht.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3:3 Vergunning

Artikel 3:3 Vergunning

Toelichting

1. Het is verboden een seksbedrijf uit te
oefenen zonder vergunning van het
bevoegde bestuursorgaan.
2. Op een aanvraag om een vergunning
wordt binnen twaalf weken beslist. Deze
termijn kan met ten hoogste twaalf
weken worden verlengd.
3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht is niet van
toepassing.
4. Een vergunning kan mede voor een
seksinrichting worden verleend.
5. De vergunning wordt voor bepaalde
of onbepaalde tijd verleend aan de
exploitant en op diens naam gesteld. De
vergunning is niet overdraagbaar.
6. De vergunning kan worden verlengd.

1. Het is verboden een seksbedrijf uit te
oefenen zonder vergunning van het
bevoegde bestuursorgaan.
2. Op een aanvraag om een vergunning
wordt binnen twaalf weken beslist. Deze
termijn kan met ten hoogste twaalf
weken worden verlengd.
3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht is niet van
toepassing.
4. Een vergunning kan mede voor een
seksinrichting worden verleend.
5. De vergunning wordt voor bepaalde
of onbepaalde tijd verleend uitsluitend
aan de exploitant en op diens naam
gesteld. De vergunning is niet
overdraagbaar.
6. De vergunning kan worden verlengd.

Lid 5 is
toegevoegd
om
onduidelijkheid
te voorkomen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 3:6 Aanvraag
1. Een aanvraag om vergunning
wordt ingediend door
gebruikmaking van een door het
bevoegde bestuursorgaan
vastgesteld formulier.
2. Bij de aanvraag wordt vermeld
voor welke activiteit vergunning
wordt gevraagd, en worden in ieder
geval de volgende gegevens en
bescheiden overgelegd:
a. de persoonsgegevens van de
exploitant;
b. het nummer van inschrijving in
het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel;
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan
de aanvraag de exploitant een
vergunning voor een seksbedrijf is
geweigerd of een aan de exploitant
verleende vergunning voor een
seksbedrijf is ingetrokken;
d. het adres waar het seksbedrijf
wordt uitgeoefend;
e. het adres van een onder het
seksbedrijf vallende seksinrichting;
f. het vaste telefoonnummer dat in
advertenties voor het seksbedrijf
zal worden gebruikt;
g. een geldig identiteitsbewijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht van de
exploitant;
h. indien van toepassing, de

Artikel 3:6 Aanvraag
1. Een aanvraag om vergunning wordt
ingediend door gebruikmaking van
een door het bevoegde
bestuursorgaan vastgesteld formulier.

Lid 4 is toegevoegd.
Een beheerder heeft
een bijzondere
verantwoordelijkheid
die gelijk te stellen is
met een exploitant.

2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor
welke activiteit vergunning wordt
gevraagd, en worden in ieder geval de
volgende gegevens en bescheiden
overgelegd:
a. de persoonsgegevens van de
exploitant;
b. het nummer van inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van
Koophandel;
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de
aanvraag de exploitant een
vergunning voor een seksbedrijf is
geweigerd of een aan de exploitant
verleende vergunning voor een
seksbedrijf is ingetrokken;
d. het adres waar het seksbedrijf
wordt uitgeoefend;
e. het adres van een onder het
seksbedrijf vallende seksinrichting;
f. het vaste telefoonnummer dat in
advertenties voor het seksbedrijf zal
worden gebruikt;
g. een geldig identiteitsbewijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht van de exploitant;
h. indien van toepassing, de

Ter bevordering van
de openbare orde
wordt dit artikel
toegevoegd.

verblijfstitel van de exploitant;
i. een actuele verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale
verplichtingen, verstrekt door de
Belastingdienst;
j. bewijs waaruit blijkt dat de
exploitant gerechtigd is tot het
gebruik van de ruimtes bestemd
voor de uitoefening van het
seksbedrijf;
k. indien van toepassing, de
plaatselijke ligging van de
seksinrichting waarvoor vergunning
wordt aangevraagd, door middel
van een situatieschets met een
noordpijl en schaalaanduiding;
l. indien van toepassing, de
plattegrond van de seksinrichting
waarvoor vergunning wordt
aangevraagd, door middel van een
tekening met een
schaalaanduiding.
3. Als er een beheerder is
aangesteld, is het tweede lid, onder
a, b, c, g en h, van
overeenkomstige toepassing op de
beheerder.

4. Het bevoegde bestuursorgaan
kan aanvullende gegevens of
bescheiden verlangen.

verblijfstitel van de exploitant;
i. een actuele verklaring
betalingsgedrag nakoming fiscale
verplichtingen, verstrekt door de
Belastingdienst;
j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant
gerechtigd is tot het gebruik van de
ruimtes bestemd voor de uitoefening
van het seksbedrijf;
k. indien van toepassing, de
plaatselijke ligging van de
seksinrichting waarvoor vergunning
wordt aangevraagd, door middel van
een situatieschets met een noordpijl
en schaalaanduiding;
l. indien van toepassing, de
plattegrond van de seksinrichting
waarvoor vergunning wordt
aangevraagd, door middel van een
tekening met een schaalaanduiding.
3. Als er een beheerder is aangesteld,
is het tweede lid, onder a, b, c, g en h,
van overeenkomstige toepassing op
de beheerder.
4. Indien de beheerder een ander
persoon is dan de exploitant dient een
arbeidsovereenkomst overlegd te
worden.
5 Het bevoegde bestuursorgaan kan
aanvullende gegevens of bescheiden
verlangen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 wordt een vergunning geweigerd
als:
a. de exploitant of de beheerder onder
curatele staat;

Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 wordt een vergunning geweigerd
als:
a. de exploitant of de beheerder onder
curatele staat;

Deels
Omgevingswet

b. de exploitant of de beheerder
onherroepelijk is veroordeeld voor een
gewelds- of zedendelict of voor
mensenhandel, of in enig ander opzicht
van slecht levensgedrag is;
c. de exploitant of de beheerder de
leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
bereikt;
d. redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de aanvraag vermelde in
overeenstemming zal zijn;

Lid 5
toegevoegd.
Hiermee wordt
voorkomen dat
een exploitant
of beheerder
beoogd te
voorkomen
een exploitant
elders
opnieuw
begint.

b. de exploitant of de beheerder
onherroepelijk is
veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict of voor mensenhandel, of in
enig ander opzicht van slecht
levensgedrag is;
c. de exploitant of de beheerder de
leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
bereikt;
d. redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de aanvraag vermelde in
overeenstemming zal zijn;
e. redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de aanvrager in strijd
zal handelen met aan de vergunning
verbonden beperkingen of voorschriften;
f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn
of zullen zijn die, als het prostituees
betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt, als het overige
personen betreft, nog niet de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn
van mensenhandel of verblijven of
werken in strijd met het bepaalde bij of
krachtens de Vreemdelingenwet 2000;
g. de exploitant of de beheerder minder
dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat
de vergunning wordt aangevraagd,
wegens een misdrijf onherroepelijk is
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van
meer dan zes maanden;
h. de exploitant of de beheerder minder
dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat
de vergunning wordt aangevraagd, bij
meer dan één rechterlijke uitspraak of
strafbeschikking onherroepelijk
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke
geldboete van € 500 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:
1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens
de Drank- en Horecawet, de Opiumwet,

e. redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de aanvrager in strijd
zal handelen met aan de vergunning
verbonden beperkingen of voorschriften;
f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn
of zullen zijn die, als het sekswerkers
betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt, als het overige
personen betreft, nog niet de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn
van mensenhandel of verblijven of
werken in strijd met het bepaalde bij of
krachtens de Vreemdelingenwet 2000;
g. de exploitant of de beheerder minder
dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat
de vergunning wordt aangevraagd,
wegens een misdrijf onherroepelijk is
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van
meer dan zes maanden;
h. de exploitant of de beheerder minder
dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat
de vergunning wordt aangevraagd, bij
meer dan één rechterlijke uitspraak of
strafbeschikking onherroepelijk
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke
geldboete van € 500 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:
1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens

De Drank – en
Horecawet is
gewijzigd in de
Alcoholwet.

de Vreemdelingenwet 2000, de Wet
arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3
van deze verordening;
2°. de artikelen 137c tot en met 137g,
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met
420quinquies, 426 en 429quater van het
Wetboek van Strafrecht;
3°. artikel 69 van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen;
4°. de artikelen 8 en 162, derde lid,
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163
van de Wegenverkeerswet 1994;
5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de
weerkorpsen; of
6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet
wapens en munitie.
i. een maximum als bedoeld in artikel
3:5 is vastgesteld en dit maximum al is
bereikt OF een maximum als bedoeld in
artikel 3:5 al is bereikt];
j. de voorgenomen uitoefening van het
seksbedrijf strijd zal opleveren met een
geldend bestemmingsplan, een
bestemmingsplan in ontwerp dat ter
inzage is gelegd, een
beheersverordening [of een aanwijzing
als bedoeld in artikel 3:4].
2. Met een veroordeling als bedoeld in
het eerste lid, onder g, wordt
gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van
een zodanige voorwaardelijke straf;
b. 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
bedraagt.

de Alcoholwet, de Opiumwet, de
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze
verordening;
2°. de artikelen 137c tot en met 137g,
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met
420quinquies, 426 en 429quater van het
Wetboek van Strafrecht;
3°. artikel 69 van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen;
4°. de artikelen 8 en 162, derde lid,
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163
van de Wegenverkeerswet 1994;
5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de
weerkorpsen; of
6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet
wapens en munitie.
.een maximum als bedoeld in artikel 3:5
is vastgesteld en dit maximum al is
bereikt OF een maximum als bedoeld in
artikel 3:5 al is bereikt];
j. de voorgenomen uitoefening van het
seksbedrijf strijd zal opleveren met een
geldend omgevingsplan of een
bekendgemaakte ontwerpwijziging
daarvan dat ter inzage is gelegd.

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in
het eerste lid, onder g en h, wordt bij de
intrekking van een vergunning
teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in
het eerste lid, onder g en h, wordt bij de
intrekking van een vergunning
teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.

4. Voor de berekening van de periode
van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid,
onder g en h, telt de periode waarin een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
ondergaan, niet mee.

4. Voor de berekening van de periode
van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid,
onder g en h, telt de periode waarin een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
ondergaan, niet mee.

2. Met een veroordeling als bedoeld in
het eerste lid, onder g, wordt
gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van
een zodanige voorwaardelijke straf;
b. 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
bedraagt.

5. De exploitant of beheerder is binnen
de laatste vijf jaar geen exploitant of
beheerder geweest van een inrichting
die voor ten minste één maand door het
bevoegd bestuursorgaan is gesloten, of

waarvan de vergunning als bedoeld in
artikel 3:3 (vergunning) is ingetrokken,
tenzij aannemelijk is dat de exploitant
ter zake geen verwijt treft.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden
1. De vergunning wordt ingetrokken als:
a. de verstrekte gegevens zodanig
onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op
de aanvraag een andere beslissing zou
zijn genomen als bij de beoordeling
daarvan de juiste gegevens bekend
waren geweest;
b. de vergunning in strijd met een
wettelijk voorschrift is gegeven;
c. is gehandeld in strijd met de artikelen
3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14,
eerste en tweede lid], 3:15 en 3:17,
eerste lid, en tweede lid, aanhef en
onderdeel b, aanhef en onder 1°;
d. zich binnen het seksbedrijf feiten
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen, dat het van kracht blijven van
de vergunning gevaar oplevert voor de
openbare orde of veiligheid;
e. zich een omstandigheid voordoet als
bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a
tot en met h;
f. de vergunninghouder dat verzoekt;
g. de uitoefening van het seksbedrijf
strijd oplevert met een geldend
bestemmingsplan, een
beheersverordening het exploitatieplan
of het voorbereidingsbesluit is
afgeweken.
2. De vergunning kan worden geschorst
of ingetrokken als:
a. is gehandeld in strijd met aan de
vergunning verbonden voorschriften of
beperkingen;
b. in verband met gewijzigde wettelijke
voorschriften, gewijzigde
omstandigheden of gewijzigde inzichten
de bescherming van de belangen met

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden
1. De vergunning wordt ingetrokken als:
a. de verstrekte gegevens zodanig
onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op
de aanvraag een andere beslissing zou
zijn genomen als bij de beoordeling
daarvan de juiste gegevens bekend
waren geweest;

Omgevingswet

b. de vergunning in strijd met een
wettelijk voorschrift is gegeven;
c. is gehandeld in strijd met de artikelen
3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14,
eerste en tweede lid], 3:15 en 3:17,
eerste lid, en tweede lid, aanhef en
onderdeel b, aanhef en onder 1°;
d. zich binnen het seksbedrijf feiten
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen, dat het van kracht blijven van
de vergunning gevaar oplevert voor de
openbare orde of veiligheid;
e. zich een omstandigheid voordoet als
bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a
tot en met h;
f. de vergunninghouder dat verzoekt;
g. de uitoefening van het seksbedrijf
strijd oplevert met een geldend
Omgevingsplan een het exploitatieplan
of het voorbereidingsbesluit is
afgeweken.
2. De vergunning kan worden geschorst
of ingetrokken als:
a. is gehandeld in strijd met aan de
vergunning verbonden voorschriften of
beperkingen;
b. in verband met gewijzigde wettelijke
voorschriften, gewijzigde
omstandigheden of gewijzigde inzichten
de bescherming van de belangen met
het oog waarop het vergunningsvereiste

het oog waarop het vergunningsvereiste
is gesteld, zwaarder wegen dan het
belang van de vergunninghouder bij
behoud van de vergunning;
c. een niet in de vergunning vermelde
persoon exploitant of beheerder is
geworden;
d. is gehandeld in strijd met een of meer
van de bij of krachtens dit hoofdstuk
gestelde bepalingen, onverminderd het
eerste lid, aanhef en onder c;
e. is gehandeld in strijd met de in het
bedrijfsplan beschreven maatregelen;
f. zich binnen het seksbedrijf feiten
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen dat het van kracht blijven van
de vergunning gevaar oplevert voor de
woon- en leefomgeving of de
gezondheid van prostituees of klanten;
g. de exploitant of de beheerder het
toezicht op de naleving van het in dit
hoofdstuk bepaalde belemmert of
bemoeilijkt;
h. er bij het seksbedrijf personen
tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn
veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict of voor mensenhandel;
i. gedurende ten minste zes maanden
geen gebruik is gemaakt van de
vergunning.

is gesteld, zwaarder wegen dan het
belang van de vergunninghouder bij
behoud van de vergunning;
c. een niet in de vergunning vermelde
persoon exploitant of beheerder is
geworden;
d. is gehandeld in strijd met een of meer
van de bij of krachtens dit hoofdstuk
gestelde bepalingen, onverminderd het
eerste lid, aanhef en onder c;
e. is gehandeld in strijd met de in het
bedrijfsplan beschreven maatregelen;
f. zich binnen het seksbedrijf feiten
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen dat het van kracht blijven van
de vergunning gevaar oplevert voor de
woon- en leefomgeving of de
gezondheid van sekswerkers of klanten;
g. de exploitant of de beheerder het
toezicht op de naleving van het in dit
hoofdstuk bepaalde belemmert of
bemoeilijkt;
h. er bij het seksbedrijf personen
tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn
veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict of voor mensenhandel;
i. gedurende ten minste zes maanden
geen gebruik is gemaakt van de
vergunning.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

3:12 Sluitingstijden
seksinrichtingen; aanwezigheid;
toegang
1. Het is de exploitant en de beheerder
verboden een seksinrichting voor
bezoekers geopend te
hebben of daarin bezoekers toe te laten
of te laten verblijven:
a. op maandag tot en met vrijdag
tussen 01:00 en 06:00 uur;
b. op zaterdag en zondag 02:00 en
06:00 uur, en
c. op 31 december na 21:00 uur en op
1 januari voor 06:00 uur,
tenzij bij vergunning anders is bepaald.

3:12 Sluitingstijden
seksinrichtingen; aanwezigheid;
toegang
1. Het is de exploitant en de beheerder
verboden een seksinrichting voor
bezoekers geopend te hebben of daarin
bezoekers toe te laten of te laten
verblijven:
a. op maandag tot en met vrijdag
tussen 01:00 en 06:00 uur;

Regionaal
geharmoniseerd

2. Het is bezoekers van een
seksinrichting verboden zich daarin te
bevinden gedurende de tijd dat
die inrichting gesloten dient te zijn voor
bezoekers.

3. Het is een prostituee verboden zich
te bevinden in een seksrichting tussen
04:30 en 7:30 uur,
tenzij bij vergunning anders is bepaald.
4. Het is de exploitant en de beheerder
verboden personen die nog niet de
leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt toe te laten of te laten
verblijven in een seksinrichting.

b. op zaterdag en zondag 02:00 en
06:00 uur, en
c. op 31 december na 21:00 uur en op
1 januari voor 06:00 uur,
tenzij bij vergunning anders is bepaald.
2. Het is bezoekers van een
seksinrichting verboden zich daarin te
bevinden gedurende de tijd dat
die inrichting gesloten dient te zijn dan
wel krachtens artikel 3:12 (tijdelijke
afwijking sluitingsuur), gesloten dient te
zijn voor bezoekers.
3. Het is een sekswerker verboden zich
te bevinden in een seksrichting tussen
04:30 en 7:30 uur,
tenzij bij vergunning anders is bepaald.
4. Het is de exploitant en de beheerder
verboden personen die nog niet de
leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt toe te laten of te laten
verblijven in een seksinrichting.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Nieuw artikel

Artikel 3:23 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een
onroerende zaak verboden daarin
een sekswinkel te exploiteren in
door het college in het belang van
de openbare orde of de woon- en
leefomgeving aangewezen
gebieden of delen van de
gemeente.

Definitie

Toelichting
Regionaal afgestemd
m.b.t. Openbare Orde
en Veiligheid.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 4:1 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:

Artikel 4:1 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- Activiteitenbesluit milieubeheer:
Activiteitenbesluit milieubeheer,
zoals dat besluit luidde direct
voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet;
- collectieve festiviteit: festiviteit die niet
specifiek aan één of een klein aantal
inrichtingen is verbonden;
- gevoelige gebouwen: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.
van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- gevoelige terreinen: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.
van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- houder van een inrichting: degene die
als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of
anderszins een inrichting drijft;

Omgevingswet

- collectieve festiviteit: festiviteit die niet
specifiek aan één of een klein aantal
inrichtingen is verbonden;
- gevoelige gebouwen: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.
van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- gevoelige terreinen: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.
van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- houder van een inrichting: degene die
als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of
anderszins een inrichting drijft;
- incidentele festiviteit: festiviteit of
activiteit die gebonden is aan één of een
klein aantal inrichtingen en die
maximaal één etmaal duurt;;
- inrichting: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer, met dien verstande dat de
artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend
van toepassing zijn op inrichtingen type
A of type B als bedoeld in het
Activiteitenbesluit milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet
elektronisch is versterkt.

- incidentele festiviteit: festiviteit of
activiteit die gebonden is aan één of een
klein aantal inrichtingen en die
maximaal één etmaal duurt;
- inrichting: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer, zoals die wet luidde direct
voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet, met dien
verstande dat de artikelen 4:2 tot en met
4:5 uitsluitend van toepassing zijn op
inrichtingen type A of type B als bedoeld
in het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet
elektronisch is versterkt.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting
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 ontheffing verlenen
van het verbod.
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 of de
milieuverordening.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

Omgevingswet

1. Het is verboden buiten een inrichting
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 ontheffing verlenen
van het verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien bij of
krachtens de Omgevingswet, de
Zondagswet, de Wet openbare
manifestaties, het Vuurwerkbesluit of
de provinciale omgevingsverordening.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 4:13
Opslag
voertuigen,
vaartuigen, mest,
afvalstoffen en
dergelijke
(Gereserveerd)

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest,
afvalstoffen en dergelijke

Op basis van dit
artikel wordt
aan de BOA’s
de mogelijkheid
geboden om op
aanhangers te
handhaven
indien het
college
gebieden
aanwijst.

1. Het is verboden op door het college in het belang van het
uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan
de openbare gezondheid
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer, in de open lucht of buiten de weg de
volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of
aanwezig te hebben:
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming
onttrokken voer- of vaartuigen of
onderdelen daarvan;
b. bromfietsen, scooters, snorfietsen, aanhangers en
motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of
onderdelen daarvan, indien het plaatsen of
aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of
verhuur of anderszins voor een commercieel
doel; of
d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van
vuil, een verzameling ingekuild gras,
loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten,
afbraakmaterialen en oude metalen.
2. Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt
voorzien krachtens de Wet ruimtelijke
ordening of door of krachtens de Provinciale
milieuverordening Noord-Holland.
4. Tevens is dit artikel niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien in artikel 2:8.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of
gevaarlijke reclame
1. Het is verboden zonder of in
afwijking van een
omgevingsvergunning als zakelijk
gerechtigde of
gebruiker van een zaak het
aanbrengen of doen aanbrengen
van handelsreclame, opschriften,
aankondigingen, afbeeldingen,
reclameobjecten of constructies, in
welke vorm ook.

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of
gevaarlijke reclame
1. Het is verboden aan een
bouwwerk of op een onroerende
zaak (of een daarop aanwezige
zaak) te gebruiken of te laten
gebruiken voor het maken van
(handels)reclame/ uitingen met
behulp van een opschrift,
aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die vanaf de weg of
vanaf een andere voor publiek
toegankelijke plaats zichtbaar is die
hinderlijk/ gevaarlijk of
ontoelaatbaar is.
2. Het verbod is niet van toepassing
in gevallen waarin een
omgevingsvergunning is
verleend en het gevaar en de
hinder zijn betrokken bij de
afweging.

Omgevingswet

2. In afwijking van artikel 1:8 wordt
een vergunning slechts geweigerd
indien;
a. door middel van een opschrift,
aankondiging of afbeelding het
verkeer in gevaar wordt gebracht of
ernstige hinder ontstaat voor de
omgeving;
b. de handelsreclame in strijd is
met de bepalingen uit de geldende
Welstandnota c.q het in Gooise
Meren van toepassing zijnde
reclamebeleid;
c. de handelsreclame wordt
aangevraagd op/aan/ in een
bouwwerk en het college niet
bereid is om een
omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwwerk als bedoeld in
artikel 2.1 en 2.2 van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht.

a. door middel van een opschrift,
aankondiging of afbeelding het
verkeer in gevaar wordt gebracht of
ernstige hinder ontstaat voor de
omgeving;
b. de handelsreclame in strijd is
met de bepalingen uit de geldende
Welstandnota c.q het in Gooise
Meren van toepassing zijnde
reclamebeleid;
c. de handelsreclame wordt
aangevraagd op/aan/ in een
bouwwerk en het college niet
bereid is om een
omgevingsvergunning te verlenen

3. Het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
4. Het verbod bedoeld in lid 1 is niet
van toepassing op:
a. opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen, reclameobjecten of
constructies die niet zichtbaar
zijn vanaf een openbare weg, een
spoorweg of openbaar water;
b. opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen of constructies in het
belang van het openbaar
verkeer;
c. abri’s ten behoeve van het

3. Het verbod bedoeld in lid 1 is niet
van toepassing op:
a. opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen, reclameobjecten of
constructies die niet zichtbaar
zijn vanaf een openbare weg, een
spoorweg of openbaar water;
b. opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen of constructies in het
belang van het openbaar
verkeer;
c. abri’s ten behoeve van het

Lid 4 wordt lid 3

openbaar vervoer; en
d. tankstations;
5. Het college kan in het belang van
de openbare orde of de woon- en
leefomgeving nadere regels
stellen ten aanzien van
reclameborden.

openbaar vervoer; en
d. tankstations;
5. Het college kan in het belang van
de openbare orde of de woon- en
leefomgeving nadere regels
stellen ten aanzien van
reclameborden.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 4:17 Definitie
In deze afdeling wordt onder
kampeermiddel verstaan een
onderkomen of voertuig waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen
in de zin van artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht is vereist,
dat bestemd of opgericht is dan wel
gebruikt wordt of kan worden gebruikt
voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:17 Definitie
In deze afdeling wordt onder
kampeermiddel verstaan een nietgrondgebonden onderkomen of
voertuig, dat bestemd of opgericht is
dan wel gebruikt wordt of kan worden
gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf
buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van
recreatief nachtverblijf
kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten een
kampeerterrein dat als zodanig in het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, exploitatieplan of
een voorbereidingsbesluit is bestemd of
mede bestemd. of waarvoor bij een
omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan, de
beheersverordening of het
exploitatieplan is afgeweken
2. Het verbod geldt niet voor het
plaatsen van kampeermiddelen voor
eigen gebruik door de rechthebbende
op een terrein.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf
buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van
recreatief nachtverblijf
kampeermiddelen (camper, caravan,
vouwwagen of tent etc.)te plaatsen of
geplaatst te houden buiten een
kampeerterrein dat als zodanig in het
omgevingsplan is bestemd of mede
bestemd.

3. Met uitzondering van door het college
aangewezen plaatsen geldt het verbod
niet voor het gedurende maximaal 24
uur plaatsen en geplaatst houden van
een eenvoudig (nachtelijk)
onderkomen met een maximale
oppervlakte van 7 m2 voor gebruik door
sportvissers tijdens de
uitoefening van de hengelsport.
4. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod als bedoeld in het eerste
lid.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
in het belang van de bescherming van:
a. natuur en landschap; of
b. bescherming van een
stadsgezicht.
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

3. Met uitzondering van door het college
aangewezen plaatsen geldt het verbod
niet voor het gedurende maximaal 24
uur plaatsen en geplaatst houden van
een eenvoudig (nachtelijk)
onderkomen met een maximale
oppervlakte van 7 m2 voor gebruik door
sportvissers tijdens de
uitoefening van de hengelsport.
4. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod als bedoeld in het eerste
lid.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
in het belang van de bescherming van:
a. natuur en landschap; of
b. bescherming van een
stadsgezicht.
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

2. Het verbod geldt niet voor het
plaatsen van kampeermiddelen voor
eigen gebruik door de rechthebbende
op een terrein.

Toelichting
Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:5 Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuig dat
rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert op de
weg te parkeren.
2. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de
Wet milieubeheer.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuig dat
rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert op de
weg te parkeren.
2. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien bij of
krachtens de Wet milieubeheer of het
Besluit activiteiten leefomgeving.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en
andere voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat voor
recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt
langer dan op drie achtereenvolgende
dagen te plaatsen of te hebben op de
weg. Verplaatsen van het voertuig is
niet toegestaan en heft de overtreding
niet op.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en
andere voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat voor
recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt
langer dan op drie achtereenvolgende
dagen te plaatsen of te hebben op de
weg. Verplaatsen van het voertuig is
niet toegestaan en heft de overtreding
niet op.

Omgevingswet

2. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod in het eerste lid.

2. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod in het eerste lid.

3. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door het Provinciaal
wegenreglement of de Provinciale
landschapsverordening.

3. Het eerste lid is niet van toepassing
op beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg waarvoor
regels zijn gesteld bij of krachtens de
provinciale omgevingsverordening.

4. Op de aanvraag om een ontheffing is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

4. Op de aanvraag om een ontheffing is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:12 Overlast van (bak)-fiets,
snorfiets, bromfiets, motor of scooter

Artikel 5:12 Overlast van (bak)-fiets,
snorfiets, bromfiets, motor of scooter

1. Het is verboden op door het college in
het belang van het uiterlijk aanzien van
de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast, of ter
voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid
aangewezen plaatsen (bak)-fietsen,
bromfietsen, scooters, snorfietsen of
motoren onbeheerd buiten de daarvoor
bestemde ruimten of plaatsen te laten
staan.

1. Het is verboden op door het college in
het belang van het uiterlijk aanzien van
de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast, of ter
voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid aangewezen
plaatsen (bak)-fietsen, bromfietsen,
scooters, snorfietsen of motoren
onbeheerd buiten de daarvoor
bestemde ruimten of plaatsen te laten
staan.

Zie aparte
bijlage
toelichting
artikelen 2:8,
5:12, 5:14 en
5:17

2. Het is verboden langer dan langer 12
weken (bak)-fietsen, bromfietsen,
snorfietsen, motoren of scooters
onafgebroken te parkeren ‘weesfietsen’.

2. Het is verboden langer dan langer 12
weken (bak)-fietsen, bromfietsen,
snorfietsen, motoren of scooters
onafgebroken te parkeren ‘weesfietsen’.

3. Het is verboden (bak)-fietsen,
snorfietsen, scooters, motoren of
bromfietsen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in
verwaarloosde toestand verkeren op de
weg te laten staan.

3. Het is verboden (bak)-fietsen,
snorfietsen, scooters, motoren of
bromfietsen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in
verwaarloosde toestand verkeren op de
weg te laten staan.

4. Het verbod bedoeld in het tweede lid
is niet van toepassing op weggedeelten
die zijn aangewezen voor het
bedrijfsmatig plaatsen van (bak)-fietsen
of bromfietsen voor gebruik door
derden.

4. Het verbod bedoeld in het tweede lid
is niet van toepassing op weggedeelten
die zijn aangewezen voor het
bedrijfsmatig plaatsen van fietsen of
bromfietsen ten behoeve van gebruik
door derden bedoeld in artikel 2:8,
zesde lid.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:14 Definitie
1. In deze afdeling wordt onder venten
verstaan: het in de uitoefening van de
ambulante handel te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan
wel diensten op een openbare en in de
open lucht gelegen plaats of aan huis.

Artikel 5:14 Definitie
1. In deze afdeling wordt onder venten
verstaan: het in de uitoefening van de
ambulante handel te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan
wel diensten op een openbare en in de
open lucht gelegen plaats of aan huis.

Zie aparte
bijlage
toelichting
artikelen 2:8,
5:12, 5:14
en 5:17

2. Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen in
het kader van de exploitatie van een
winkel als bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel het
aanbieden van diensten op jaarmarkten
en markten als bedoeld in artikel 160,
eerste lid, aanhef en onder g, van de
Gemeentewet of artikel 5:22;
c. het te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel het
aanbieden van diensten op een
standplaats als bedoeld in artikel 5:17;
d. het bedrijfsmatig plaatsen van fietsen
of bromfietsen voor gebruik door derden.

2. Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen in
het kader van de exploitatie van een
winkel als bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel het
aanbieden van diensten op jaarmarkten
en markten als bedoeld in artikel 160,
eerste lid, aanhef en onder g, van de
Gemeentewet of artikel 5:22;
c. het te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel het
aanbieden van diensten op een
standplaats als bedoeld in artikel 5:17;
d. het bedrijfsmatig plaatsen van fietsen
of bromfietsen voor gebruik door derden
bedoeld in artikel 2:8.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:17 Definitie
1. In deze afdeling wordt verstaan onder
standplaats: het vanaf een vaste plaats
op een openbare en in de openlucht
gelegen plaats te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan
wel diensten, gebruikmakend van fysieke
middelen, zoals een kraam, een wagen
of een tafel.

Artikel 5:17 Definitie
1. In deze afdeling wordt verstaan onder
standplaats: het vanaf een vaste plaats
op een openbare en in de openlucht
gelegen plaats te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan
wel diensten, gebruikmakend van fysieke
middelen, zoals een kraam, een wagen
of een tafel.

Zie aparte
bijlage
toelichting
artikelen 2:8,
5:12, 5:14
en 5:17

2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of
markt als bedoeld in artikel 160, eerste
lid, aanhef en onder g, van de
Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement
als bedoeld in artikel 2:24:
c. een vaste plaats voor voertuigen.

2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of
markt als bedoeld in artikel 160, eerste
lid, aanhef en onder g, van de
Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement
als bedoeld in artikel 2:24:
c. het bedrijfsmatig plaatsen van fietsen
of bromfietsen ten behoeve van gebruik
door derden bedoeld in artikel 2:8.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning
en weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning
van het college op of aan de weg of aan
een openbaar water dan wel op een
andere - al dan niet met enige beperking
- voor publiek toegankelijke en in de
openlucht gelegen plaats:
a. met een voertuig, een kraam, een
tafel of enig ander middel een
standplaats in te nemen of
te hebben teneinde in de uitoefening
van de handel goederen te koop aan te
bieden dan
wel diensten aan te bieden;
b. anderszins goederen uit te stallen of
uitgestald te hebben om deze te koop
aan te bieden, te verkopen of te
verstrekken aan publiek.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning
en weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning
van het college op of aan de weg of aan
een openbaar water dan wel op een
andere - al dan niet met enige beperking
- voor publiek toegankelijke en in de
openlucht gelegen plaats:
a. met een voertuig, een kraam, een
tafel of enig ander middel een
standplaats in te nemen of
te hebben teneinde in de uitoefening
van de handel goederen te koop aan te
bieden dan
wel diensten aan te bieden;
b. anderszins goederen uit te stallen of
uitgestald te hebben om deze te koop
aan te bieden, te verkopen of te
verstrekken aan publiek.

Omgevingswet

2. Het is de rechthebbende op een
perceel verboden toe te staan, dat
daarop zonder vergunning van het
college standplaats wordt of is
ingenomen of goederen worden of zijn
uitgestald als
bedoeld in het eerste lid.

2. Het is de rechthebbende op een
perceel verboden toe te staan, dat
daarop zonder vergunning van het
college standplaats wordt of is
ingenomen of goederen worden of zijn
uitgestald als
bedoeld in het eerste lid.

3. Het in het eerste lid, onder b,
gestelde verbod geldt niet:
voor het door de winkelier ten behoeve
van de verkoop voor zijn winkel
uitstallen van goederen
en/of reclameborden voor zover deze
objecten zich bevinden binnen een
strook van 1,00 meter,
gerekend vanuit de voorgevel van een
winkel en mits de vrijheid en veiligheid
van het verkeer niet in gevaar worden
gebracht, en mits het trottoir, gerekend
vanuit de voorgevel, ter plekke minimaal
2,50 meter breed is. In
voetgangersgebieden dient sprake te
zijn van een minimale breedte van 5
meter, gerekend van de voorgevel van
een pand tot aan de voorgevel van het
tegenoverliggende
pand.

3. Het in het eerste lid, onder b,
gestelde verbod geldt niet:
voor het door de winkelier ten behoeve
van de verkoop voor zijn winkel
uitstallen van goederen
en/of reclameborden voor zover deze
objecten zich bevinden binnen een
strook van 1,00 meter,
gerekend vanuit de voorgevel van een
winkel en mits de vrijheid en veiligheid
van het verkeer niet in gevaar worden
gebracht, en mits het trottoir, gerekend
vanuit de voorgevel, ter plekke minimaal
2,50 meter breed is. In
voetgangersgebieden dient sprake te
zijn van een minimale breedte van 5
meter, gerekend van de voorgevel van
een pand tot aan de voorgevel van het
tegenoverliggende
pand.

4. Voor uitstallingen waarop lid 3 van dit
artikel van toepassing is gelden in ieder
geval de volgende regels:
- de winkelier is verplicht de uitstalling
buiten de openingstijden van het
bijbehorende winkelpand

4. Voor uitstallingen waarop lid 3 van dit
artikel van toepassing is gelden in ieder
geval de volgende regels:
- de winkelier is verplicht de uitstalling
buiten de openingstijden van het
bijbehorende winkelpand

van de openbare weg te verwijderen;
- een uitstalling mag niet voor een
winkelingang of -uitgang worden
geplaatst;
- de maximale hoogte van uitstallingen
die niet aan de gevel aansluiten dient
1,50 meter te zijn.

van de openbare weg te verwijderen;
- een uitstalling mag niet voor een
winkelingang of -uitgang worden
geplaatst;
- de maximale hoogte van uitstallingen
die niet aan de gevel aansluiten dient
1,50 meter te zijn.

5. De in het eerste en tweede lid
gestelde verboden gelden niet op de
plaats die is aangewezen voor
het houden van een markt, zulks
gedurende de tijden dat de markt
gehouden wordt, voor een
evenement als bedoeld in artikel 2:24.

5. De in het eerste en tweede lid
gestelde verboden gelden niet op de
plaats die is aangewezen voor
het houden van een markt, zulks
gedurende de tijden dat de markt
gehouden wordt, voor een
evenement als bedoeld in artikel 2:24.

6. In de kern Bussum is het in het eerste
lid bedoelde verbod tevens niet van
toepassing op het innemen van een
standplaats voor de duur van maximaal
3 dagen, mits daarvan tenminste 5
werkdagen van te voren melding wordt
gedaan en tevens wordt voldaan aan de
nadere regels uit de nota
Standplaatsenbeleid Gooise Meren.
7. Burgemeester en wethouders kunnen
dienaangaande nadere regels stellen in
het belang van de openbare orde,
veiligheid en het uiterlijk aanzien van de
gemeente.

6. In de kern Bussum is het in het eerste
lid bedoelde verbod tevens niet van
toepassing op het innemen van een
standplaats voor de duur van maximaal
3 dagen, mits daarvan tenminste 5
werkdagen van te voren melding wordt
gedaan en tevens wordt voldaan aan de
nadere regels uit de nota
Standplaatsenbeleid Gooise Meren.

8. Een vergunning kan worden
geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van het voorkomen of
beperken van overlast;
c. indien de standplaats hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand;
d. in het belang van de verkeersvrijheid
of -veiligheid;
e. wanneer als gevolg van bijzondere
omstandigheden in de gemeente of in
een deel der gemeente redelijkerwijs te
verwachten is dat door het verlenen van
de vergunning een
redelijk verzorgingsniveau voor de
consument ter plaatse in gevaar komt;
f. vanwege strijd met het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of
een voorbereidingsbesluit.
9. Indien dit door of namens de

7. Burgemeester en wethouders kunnen
dienaangaande nadere regels stellen in
het belang van de openbare orde,
veiligheid en het uiterlijk aanzien van de
gemeente.
8. Een vergunning kan worden
geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van het voorkomen of
beperken van overlast;
c. indien de standplaats hetzij op
zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand;
d. in het belang van de verkeersvrijheid
of -veiligheid;
e. wanneer als gevolg van bijzondere
omstandigheden in de gemeente of in
een deel der gemeente redelijkerwijs te
verwachten is dat door het verlenen van
de vergunning een
redelijk verzorgingsniveau voor de
consument ter plaatse in gevaar komt;
f. vanwege strijd met het
Omgevingsplan, of het exploitatieplan.
9. Indien dit door of namens de
gemeente, de politie of de brandweer
wordt geëist in het kader van het
algemene belang, de openbare orde of

gemeente, de politie of de brandweer
wordt geëist in het kader van het
algemene belang, de openbare orde of
veiligheid, dient de uitstalling geheel of
gedeeltelijk te worden verwijderd zonder
dat de initiatienemer recht heeft op
schadevergoeding.

veiligheid, dient de uitstalling geheel of
gedeeltelijk te worden verwijderd zonder
dat de initiatienemer recht heeft op
schadevergoeding.

10. Het college kan in het belang van de
woon- en leefomgeving nadere regels
stellen ten aanzien van uitstallingen en
reclameborden.

10. Het college kan in het belang van de
woon- en leefomgeving nadere regels
stellen ten aanzien van uitstallingen en
reclameborden.

11. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt
voorzien door de Provinciale
Wegenverordening Noord-Holland dan
wel Wet milieubeheer.

11. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt
voorzien door de Provinciale
Wegenverordening Noord-Holland dan
wel het besluit activiteiten leefomgeving

12. Op de aanvraag om een vergunning
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.

12. Op de aanvraag om een vergunning
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:20
Afbakeningsbepalingen
1. Het verbod van artikel 5:18,
eerste lid is niet van toepassing
op situaties waarin wordt
voorzien door de Wet
milieubeheer, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken of het
Provinciaal wegenreglement.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
1. Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing
op beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een weg of waterstaatswerk
waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens
de Omgevingswet of de provinciale
omgevingsverordening.
2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, achtste
lid, onder c, is niet van toepassing op
bouwwerken.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:23 Organiseren van een
snuffelmarkt
1. Het is verboden zonder vergunning
van de burgemeester een snuffelmarkt
te organiseren.

Artikel 5:23 Organiseren van een
snuffelmarkt
1. Het is verboden zonder vergunning
van de burgemeester een snuffelmarkt
te organiseren.

Omgevingswet

2. Het verbod is niet van toepassing op
ruimten die uitsluitend dan wel
nagenoeg geheel en voortdurend in
gebruik zijn als winkel in de zin van de
Winkeltijdenwet.

2. Het verbod is niet van toepassing op
ruimten die uitsluitend dan wel
nagenoeg geheel en voortdurend in
gebruik zijn als winkel in de zin van de
Winkeltijdenwet.

3. De burgemeester weigert de
vergunning als de snuffelmarkt in strijd
is met het bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of een voorbereidingsbesluit, tenzij en
voor zover voor de snuffelmarkt bij een
omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan
of het voorbereidingsbesluit is
afgeweken.

3. De burgemeester weigert de
vergunning als de snuffelmarkt in strijd
is met het Omgevingsplan, wegens strijd
met het omgevingsplan.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of
boven openbaar water
1. Het is in verband met de veiligheid op
het openbaar water verboden een
voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in
of boven openbaar water te plaatsen,
aan te brengen of te hebben, indien dit
door zijn omvang of vormgeving,
constructie of plaats van bevestiging
gevaar oplevert voor de bruikbaarheid
van het openbaar water of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan dan
wel een belemmering vormt voor het
doelmatig beheer en onderhoud van het
openbaar water.

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of
boven openbaar water
1. Het is in verband met de veiligheid op
het openbaar water verboden een
voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in
of boven openbaar water te plaatsen,
aan te brengen of te hebben, indien dit
door zijn omvang of vormgeving,
constructie of plaats van bevestiging
gevaar oplevert voor de bruikbaarheid
van het openbaar water of voor het
doelmatig en veilig gebruik daarvan dan
wel een belemmering vormt voor het
doelmatig beheer en onderhoud van het
openbaar water.

Omgevingswet

2. Degene die voornemens is een
steiger, een meerpaal of een ander
voorwerp met een permanent
karakter op, in of boven openbaar water
te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee
weken tevoren een
melding aan het college.

2. Degene die voornemens is een
steiger, een meerpaal of een ander
voorwerp met een permanent
karakter op, in of boven openbaar water
te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee
weken tevoren een
melding aan het college.

3. De melding bevat in ieder geval
naam, adres en contactgegevens van
de melder, en een beschrijving van de
aard en omvang van het voorwerp.

3. De melding bevat in ieder geval
naam, adres en contactgegevens van
de melder, en een beschrijving van de
aard en omvang van het voorwerp.

4. Van de melding wordt kennis
gegeven op de in de gemeente
gebruikelijke wijze van bekendmaking.

4. Van de melding wordt kennis
gegeven op de in de gemeente
gebruikelijke wijze van bekendmaking.
5. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een waterstaatswerk
waarvoor regels zijn gesteld bij of
krachtens de Omgevingswet, de
provinciale omgevingsverordening of
de waterschapsverordening of op
situaties waarin wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht, de
Scheepvaartverkeerswet, het
Binnenvaartpolitiereglement of het
bepaalde bij of krachtens de
Telecommunicatiewet.
.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
1. Het is verboden met een vaartuig
een ligplaats in te nemen of te
hebben dan wel een ligplaats voor
een vaartuig beschikbaar te stellen
op door het college aangewezen
gedeelten van openbaar water.
2. Het college kan aan het innemen,
hebben of beschikbaar stellen van
een ligplaats met dan wel voor een
vaartuig op niet krachtens het
eerste lid aangewezen gedeelten
van openbaar water:
a. nadere regels stellen in het
belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid,
milieuhygiëne en het uiterlijk
aanzien van de gemeente;
b. beperkingen stellen naar
soort en aantal vaartuigen.

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
1. Het is verboden met een vaartuig een
ligplaats in te nemen of te hebben dan wel
een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar
te stellen op door het college aangewezen
gedeelten van openbaar water.
2. Het college kan aan het innemen, hebben
of beschikbaar stellen van een ligplaats met
dan wel voor een vaartuig op niet krachtens
het eerste lid aangewezen gedeelten van
openbaar water:
a. nadere regels stellen in het
belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid,
milieuhygiëne en het uiterlijk
aanzien van de gemeente;
b. beperkingen stellen naar soort
en aantal vaartuigen.

Omgevingswet

3. Het verbod is niet van toepassing
op situaties waarin wordt voorzien
door de Woningwet, de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer, het
Binnenvaartpolitiereglement, de
Waterwet, de provinciale
vaarwegenverordening of de
provinciale
landschapsverordening.

3. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een waterstaatswerk
waarvoor regels zijn gesteld bij of
krachtens de Omgevingswet, de
provinciale omgevingsverordening of de
waterschapsverordening of op situaties
waarin wordt voorzien door het Besluit
bouwwerken leefomgeving of het overige
bepaalde bij of krachtens de
Omgevingswet, de Wet milieubeheer of het
Binnenvaartpolitiereglement.
4. Het college kan aan de rechthebbende op
een vaartuig aanwijzingen geven met
betrekking tot het innemen, veranderen of
gebruik van een ligplaats in het belang van
de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk
aanzien van de gemeente.
5. De rechthebbende op een vaartuig is
verplicht alle door het college gegeven
aanwijzingen met betrekking tot het
innemen, veranderen of gebruik van een
ligplaats op te volgen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
1. Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig
aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen,
veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de
openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de
milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.
2. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of
vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking
tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op
te volgen.
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de
Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening NoordHolland.

Artikel 5:26
Aanwijzingen
ligplaats
(Gereserveerd)

Artikel 5:26 gaat
op in lid 4 en 5
van artikel 5:25.
Hierdoor kan
artikel 5:26
komen te
vervallen.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen
weg zijnde, met een motorvoertuig of
een bromfiets te crossen buiten
wedstrijdverband, een wedstrijd dan
wel, ter voorbereiding van een wedstrijd,
een trainings- of proefrit te houden of te
doen houden dan wel daaraan deel te
nemen, dan wel een motorvoertuig of
een bromfiets met het kennelijke doel
daartoe aanwezig te hebben.
2. Het verbod is niet van toepassing op
door het college aangewezen terreinen.
Het college kan nadere regels stellen
voor het gebruik van deze terreinen in
het belang van:
a. het voorkomen of beperken
van overlast;
b. de bescherming van het
uiterlijk aanzien
van de omgeving en ter
bescherming van
andere milieuwaarden;
c. de veiligheid van de
deelnemers van de in
het eerste lid bedoelde
wedstrijden en ritten
of van het publiek.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit
omgevingsrecht, de Zondagswet of het
Besluit geluidproduktie sportmotoren.

Artikel 5:32 Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen
weg zijnde, met een motorvoertuig of
een bromfiets te crossen buiten
wedstrijdverband, een wedstrijd dan
wel, ter voorbereiding van een wedstrijd,
een trainings- of proefrit te houden of te
doen houden dan wel daaraan deel te
nemen, dan wel een motorvoertuig of
een bromfiets met het kennelijke doel
daartoe aanwezig te hebben.
2. Het verbod is niet van toepassing op
door het college aangewezen terreinen.
Het college kan nadere regels stellen
voor het gebruik van deze terreinen in
het belang van:
a. het voorkomen of beperken
van overlast;
b. de bescherming van het
uiterlijk aanzien
van de omgeving en ter
bescherming van
andere milieuwaarden;
c. de veiligheid van de
deelnemers van de in
het eerste lid bedoelde
wedstrijden en ritten
of van het publiek.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de
Omgevingswet, afdeling 3.9 van het
Besluit activiteiten leefomgeving, de
Zondagswet of het Besluit
geluidsproductie sportmotoren.

Omgevingswet

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Toelichting

Artikel 5:33 Beperking verkeer in
natuurgebieden
1. Het is verboden binnen voor
publiek toegankelijke
natuurgebieden, parken,
plantsoenen of voor recreatief
gebruik beschikbare terreinen te
rijden of zich te bevinden met een
motorvoertuig, een bromfiets, een
fiets of een paard.
2. Het verbod is niet van
toepassing op door het college
aangewezen terreinen. Het college
kan nadere regels stellen voor het
gebruik van deze terreinen in het
belang van:
a. het voorkomen van overlast;
b. de bescherming van natuurof milieuwaarden;
c. de veiligheid van het publiek.
3. Het verbod is niet van
toepassing op motorvoertuigen,
bromfietsen, fietsen en paarden:
a. ten dienste van politie,
brandweer en geneeskundige
hulpverlening en van andere
krachtens artikel 29, eerste lid,
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 door de
bevoegde minister aangewezen
hulpverleningsdiensten en van
buitengewone
opsporingsambtenaren met
opsporingsbevoegdheid ten
aanzien van het faunabeheer;

Artikel 5:33 Beperking verkeer in
natuurgebieden
1. Het is verboden binnen voor
publiek toegankelijke natuurgebieden,
parken, plantsoenen of voor
recreatief gebruik beschikbare
terreinen te rijden of zich te bevinden
met een motorvoertuig, een
bromfiets, een fiets of een paard.
2. Het verbod is niet van toepassing
op door het college aangewezen
terreinen. Het college kan nadere
regels stellen voor het gebruik van
deze terreinen in het belang van:
a. het voorkomen van overlast;
b. de bescherming van natuur- of
milieuwaarden;
c. de veiligheid van het publiek.

Omgevingswet

b. die worden gebruikt in verband
met beheer, onderhoud of
exploitatie van de terreinen als in
het eerste lid bedoeld;
c. die worden gebruikt in verband
met werken die krachtens
wettelijk voorschrift moeten
worden uitgevoerd;
d. van de zakelijk gerechtigden,
huurders en pachters van
percelen die gelegen zijn binnen
de terreinen als in het eerste lid
bedoeld;
e. voor het verkeer ten behoeve
van bezoek en van de
verzorging van de onder d

3. Het verbod is niet van toepassing
op motorvoertuigen, bromfietsen,
fietsen en paarden:
a. ten dienste van politie,
brandweer en
geneeskundige hulpverlening en
van andere krachtens artikel 29,
eerste lid, van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 door de
bevoegde minister aangewezen
hulpverleningsdiensten en van
buitengewone
opsporingsambtenaren met
opsporingsbevoegdheid ten
aanzien van het faunabeheer;
b. die worden gebruikt in verband
met beheer, onderhoud of
exploitatie van de terreinen als in het
eerste lid bedoeld;
c. die worden gebruikt in verband met
werken die krachtens wettelijk
voorschrift moeten worden
uitgevoerd;
d. van de zakelijk gerechtigden,
huurders en pachters van percelen
die gelegen zijn binnen de
terreinen als in het eerste lid
bedoeld;
e. voor het verkeer ten behoeve

bedoelde personen.
4. Het verbod in eerste lid gestelde
verbod is voorts niet van
toepassing:
a. op wegen die gelegen zijn
binnen de in het eerste lid
bedoelde gebieden of
terreinen;
b. binnen de bij of krachtens de
provinciale verordening
stiltegebieden
aangewezen stiltegebieden ten
aanzien van
motorrijtuigen die bij of
krachtens die verordening zijn
aangewezen als toestel.
5. Het college kan ontheffing
verlenen van het verbod.
6. Op de ontheffing is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

van bezoek en van de verzorging
van de onder d bedoelde
personen.
4. Het verbod is voorts niet van
toepassing:
a. op wegen die gelegen zijn
binnen de in
het eerste lid bedoelde gebieden
of terreinen;
b. binnen de bij of krachtens de
provinciale
omgevingsverordening
aangewezen
stiltegebieden ten aanzien van
motorrijtuigen
die bij of krachtens die
verordening zijn
aangewezen als toestel.
5. Het college kan ontheffing verlenen
van het verbod.
6. Op de ontheffing is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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. Het verbod geldt niet gedurende fase
1 volgens het droogte indicatiesysteem
van de brandweer
(www.brandweergooienvechtstreek.nl)
en voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen,
fakkels en dergelijke;
b. vuur voor koken, bakken en braden,
indien geen afvalstoffen worden
verbrand.

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 een
inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer, zoals die wet luidde
direct voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet, of anderszins vuur aan
te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet gedurende fase
1 volgens het droogte indicatiesysteem
van de brandweer
(www.brandweergooienvechtstreek.nl)
en voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen,
fakkels en dergelijke;
b. vuur voor koken, bakken en braden,
indien geen afvalstoffen worden
verbrand.

3. Het college kan van dit verbod
ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
ter bescherming van de flora en fauna.

3. Het college kan van dit verbod
ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
ter bescherming van de flora en fauna.

5. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door
artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚,
van het Wetboek van Strafrecht of de
provinciale milieuverordening.

5. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door
artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚,
van het Wetboek van Strafrecht of de
provinciale omgevingsverordening.

6. Op de ontheffing bedoeld in het derde
lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht is de lex silencio bij
niet tijdig beslissen niet van toepassing.

6. Op de ontheffing bedoeld in het derde
lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht is de lex silencio bij
niet tijdig beslissen niet van toepassing.

Toelichting
Omgevingswet

