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Kennisnemen van: 

Het proces om de APV te herzien en waar mogelijk te dereguleren. 

Inleiding: 

De Algemene plaatselijke verordening is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het 
grondgebied van de gemeente gelden. De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de verordenende 
bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet. De APV bevat voornamelijk regels die het 
woon- en leefklimaat van de gemeente beogen te waarborgen en die niet in andere (specifieke) wet- en 
regelgeving zijn opgenomen. Er worden onder meer regels gesteld over horeca, evenementen, openbare 
orde en openbare ruimte. Daarmee is het een dynamische verordening die regelmatig wordt gewijzigd en/of 
aangevuld naar aanleiding van concrete wensen. 

Naar aanleiding van een aantal ingediende moties (die niet zijn aangenomen) door de partijen W D en D66 
is er getracht te onderzoeken of deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogelijk is. 
Nu de laatste wijziging van de APV uit 2012 dateert, is dit een mooie gelegenheid de gehele APV te 
herzien. Uiteraard wordt de herziende APV conform de model-APV (versie 08.02.2016, geconsolideerde 
versie geldig vanaf 13.07.2016) aangepast. Het gevolg hiervan is drieledig: 1) minder onnodige regels, 2) 
schrappen van regels en 3) verkorten van procedures. Hierdoor wordt de lastendruk voor zowel de 
inwoners en voor de gemeente verminderd. 



Kernboodschap: 

Met deze Raadsinformatiebrief stellen wij uw raad op de hoogte van de beoogde wijzigingen van de huidige 
APV. De wijzigingen zien in hoofdzaak op de regeling ten aanzien van evenementen. Voorstel is om 
kleinschalige evenementen onder de meldingsplicht te scharen en bij grotere evenementen juist een strikter 
toetsingskader te hanteren. Onderdeel van dit uitgebreidere of strikter toetsingskader is een volledig en 
compleet veiligheidsplan. Daarnaast zullen er ten aanzien van andere onderwerpen een aantal technische 
wijzigingen plaatsvinden. In lijn daarmee worden een aantal overbodige artikelen geschrapt. Voor de 
volledigheid is een overzicht van alle wijzigingen in de bijlage toegevoegd. 

Vervolg: 

Om er zorg voor te dragen dat de wijzigingen aansluiten op de wensen voor alle betrokkenen, zal er een 
formele inspraakavond bij het Forum Samenleving worden ingepland. Hiervoor zal een bekendmaking in de 
IJsselbode worden gepubliceerd. De gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen in de definitieve 
versie. Vervolgens zal de definitieve versie van de APV ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 

Bijlagen: 

- overzicht wijzigingen (16.019281) 

De secretaris 

fX- HoJírigter 

De burgemeester 

drs. P. Verhoeve 



Bijlage 1: Gewijzigde passages in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

Onderdeel Vigerende APV 2012 APV 2016 Toelichting 

Artikel 1:3 Indiening 
aanvraag 

1. Indien een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing wordt ingediend minder dan drie 
weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het 
bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 
2. Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan 
te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de 
in het eerst lid genoemde termijn worden 
verlengd tot ten hoogste acht weken.  

Vervallen  Ivm update model-APV VNG: deze 
bepaling overlapt met artikel 4:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
daarom hoort dit artikel niet thuis in de 
APV.  

Artikel 1:8  
Algemene 
weigeringsgronden 
 

 2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden 
geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan 3 
weken voor de beoogde datum van de beoogde 
activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke 
behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.  
  

Nav het schrappen van artikel 1:3 APV 
(zie hier boven), wordt een extra 
weigeringsgrond toegevoegd aan 
artikel 1:8 APV.  

Artikel 2:12 
Maken, veranderen 
van een uitweg  

1. Het is verboden een uitweg te maken naar de 
weg of verandering aan te brengen in een 
bestaande uitweg naar de weg indien: 
a. degene die voornemens is een uitweg te 
maken naar de weg of verandering te brengen in 
een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet 
van tevoren melding heeft gedaan aan het 
college, onder indiening van een situatieschets 
van de gewenste uitweg en een foto van de 
bestaande situatie; 
b. het college het maken of veranderen van de 
uitweg heeft verboden. 
2. Het college verbiedt het maken of veranderen 
van de uitweg indien: 
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar 
wordt gebracht; 
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een 

1. Het is verboden zonder vergunning 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. indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat 
van een openbare parkeerplaats; 
c. indien door de uitweg het openbaar groen op 
onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of 
d. indien 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. 

De meldplicht voor het maken en 
veranderen van een uitweg wordt 
omgezet in een vergunningstelsel. Om 
het uiterlijk aanzien van de gemeente 
Oudewater te beschermen wordt dit 
geregeld door middel van een 
vergunningsstelsel. 



openbare parkeerplaats; 
c. het openbaar groen daardoor op 
onaanvaardbare wijze wordt aangetast; 
d. 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.  
3. De uitweg kan worden aangelegd indien het 
college niet binnen vier weken na ontvangst van 
de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg 
wordt verboden. 
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor 
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door de Wet beheer 
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of 
het Provinciaal wegenreglement. 

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer Rijkswaterstaatswerken, de 
Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening. 

Artikel 2:14 
Winkelwagentjes 

Op grond van dit artikel is het verboden om 
winkelwagentjes onbeheerd achter te laten.  

Vervallen Deze problematiek speelt niet in onze 
gemeente. Het artikel is meer gericht 
op de grotere gemeentes waar 
zwervers winkelwagentjes gebruiken 
als vervoersmiddel van hun spullen. 
Dat speelt hier echter niet. De 
supermarkten beheren de wagentjes 
zelf op adequate wijze. Er is dus geen 
reden het artikel te behouden. 

Artikel 2:18 
Rookverbod in 
bossen en 
natuurterreinen  

1. Het is verboden in bossen, op heide of 
veengronden dan wel in duingebieden of binnen 
een afstand van dertig meter daarvan: 
- te roken gedurende een door het college 
aangewezen periode; 
- voor zover het de open lucht betreft, 
brandende of smeulende voorwerpen te laten 
vallen, weg te werpen of te laten liggen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet 
voor zover in het daarin geregelde onderwerp 
wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 
3, van het Wetboek van Strafrecht. 
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 

Vervallen Dit artikel heeft tot doel bosbranden te 
voorkomen. Er zijn geen bos, heide of 
veengronden aanwezig binnen de 
gemeente Oudewater. Er is dus geen 
reden om het artikel te handhaven. 



voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in 
gebouwen en op aangrenzende erven. 
 

Artikel 2:23 
Veiligheid op het ijs 

Op grond van dit artikel is het verboden om 
onveilige situaties op het ijs te creëren. 

Vervallen Het is gebleken dat deze situaties 
zichzelf reguleren. Op het moment dat 
er ijs ligt is er sprake van een grote 
sociale controle. Er is dus geen reden 
om het artikel te handhaven. 

Artikel 2:25, lid 1, 
sub b 
Evenement 

1.a. het is verboden zonder of in afwijking van 
een vergunning van de burgemeester een 
evenement te organiseren. 

1.a. het is verboden zonder of in afwijking van een 
vergunning van de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
b. naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 
1:8 kan de vergunning worden geweigerd, indien:  
I  onevenredig veel beslag wordt gelegd op de 
hulpdiensten of de gemeentelijke diensten; 
II de aard van het evenement zich niet verdraagt 
met het karakter of de bescherming van de 
gevraagde locatie. 

In artikel 2:25 lid 1 zijn twee extra 
weigeringsgronden toegevoegd.  

Artikel 2:25, lid 2, 
sub a 
Evenement 
 

a. het aantal gelijktijdig aanwezigen niet meer 
bedraagt dan 100 personen; 

a. het aantal gelijktijdig aanwezigen niet meer 
bedraagt dan 200 personen; 

Het aantal personen is gewijzigd van 
100 naar 200. Door deze wijziging is 
voor meer evenementen van 100 tot 
200 personen niet meer de 
vergunningplicht van toepassing, maar 
de meldplicht.  

Artikel 2:25, lid 2, 
sub b 
Evenement 
 

b. het evenement tussen 12.00 uur en 24.00 uur 
plaats vindt; 

b. het evenement op maandag t/m zaterdag tussen 
09.00 uur en 24.00 uur en op zon- of feestdagen 
tussen 13.00 uur en 20.00 uur plaatsvindt; 

Tijdstippen van het evenement zijn 
gespecificeerd.  

Artikel 2:25, lid 2, 
sub c 
Evenement 
 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 
12.00 uur of na 23.00 uur; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht op 
maandag t/m zaterdag vóór 09.00 uur en na 24.00 
uur en op zon- of feestdagen vóór 13.00 uur of na 
22.00 uur; 

Tijdstippen van het muziekverbod zijn 
gespecificeerd. 

Artikel 2:25, lid 2, 
sub d  
Evenement 
 

d.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, 
(brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins 
een belemmering vormt voor het verkeer en de 
hulpdiensten; 

d. het geluidsniveau beneden 65 dB(A) en/of 73 
dB(C) blijft, gemeten op de dichtstbijzijnde gevel 
van derden (achtergrondmuziek); 

Lid d wordt vervangen door nieuw lid 
waarin het maximale geluidsniveau 
staat geregeld. 

Artikel 2:25, lid 2, 
sub e 
Evenement 

e.  slechts kleine objecten worden geplaatst met 
een oppervlakte van minder dan 10 m² per 
object en niet meer dan 2 objecten per straat; 

e. er geen tent of overkapping wordt geplaatst die 
door meer dan 50 personen zal worden gebruikt; 

Vervangen door verbod plaatsen van 
tent voor meer dan 50 personen. 



 

Artikel 2:25, lid 2, 
sub f 
Evenement 

f.  er een organisator is;  f. geen (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren 
tegen betaling word(t)(en) verstrekt; 

Vervangen door verbod schenken van 
(alcoholhoudende) drank en/of 
etenswaren tegen betaling. 

Artikel 2:25, lid 2, 
sub g 
Evenement 

g.  de organisator ten minste 4 weken 
voorafgaand aan het evenement daarvan 
melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

g. er een organisator is;  Vervangen door aanwezigheid van een 
organisator. 

Artikel 2:25, lid 2, 
sub h (nieuw) 
Evenement 

Sub h wordt nieuw toegevoegd.  h. de organisator ten minste vier weken 
voorafgaand aan het evenement daarvan melding 
heeft gedaan aan de burgemeester. 

Melding (ten minste vier weken) 
voorafgaand aan een evenement 

Artikel 2:25, lid 5 
Evenement 
 

5. Indien een aanvraag om een vergunning voor 
een klein evenement wordt ingediend minder 
dan zes weken vóór het tijdstip waarop de 
aanvrager de vergunning nodig heeft, kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 

5. Indien een melding voor een evenement wordt 
ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip 
waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, 
kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 

Termijn verkort van zes naar drie 
weken.  

Artikel 2:25, lid 6 
Evenement 
 

6. Indien een aanvraag om een vergunning voor 
een groot evenement wordt ingediend minder 
dan twaalf weken vóór het tijdstip waarop de 
aanvrager de vergunning nodig heeft, kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 

6. Indien een aanvraag om een vergunning voor 
een evenement wordt ingediend minder dan acht 
weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning nodig heeft, kan de burgemeester 
besluiten de aanvraag niet te behandelen. 

Termijn verkort naar acht weken. 

(NIEUW) 
Artikel 2:25, lid 8 
Evenement 
 

 8. De burgemeester is bevoegd nadere eisen te 
stellen naar aanleiding van de ingediende melding. 

Toevoegen hardheidsclausule 
(melding). 

Artikel 2:26 Nieuw 
artikel  

Nieuw artikel Ordeverstoring Wijziging artikel naam 

Artikel 2:27 
Begripsbepalingen 

 c. leidinggevende: zoals bedoeld in artikel 1, eerste 
lid van de Drank- en Horecawet 
 

De definitie leidinggevende is 
toegevoegd, dit in aansluiting met de 
Drank- & Horecawet. 

Artikel 2:28, lid 2 
Exploitatie openbare 
inrichting 
 

2. De burgemeester weigert de vergunning 
indien de exploitatie van de openbare inrichting 
in strijd is met het geldend bestemmingsplan, de 
beheersverordening, een exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit. 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien 
de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is 
met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan,  
voorbereidingsbesluit of indien de aanvrager geen 

Toegevoegd dat de burgemeester de 
vergunning kan weigeren als de 
aanvrager geen verklaring omtrent 
gedrag het gedrag met betrekking tot 
de leidinggevende overlegt.  



verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de 
leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden 
voor de datum waarop de aanvraag is ingediend, is 
afgegeven. 

Artikel 2:45 
Betreden van 
plantsoenen e.d. 

Op grond van dit artikel is het degene die 
daartoe niet bevoegd is verboden om zich te 
bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud 
zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, 
groenstroken of grasperken, buiten de daarin 
gelegen wegen of paden.  

Op grond van dit artikel is het degene die daartoe 
niet bevoegd is verboden om zich te bevinden in of 
op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, 
wandelplaatsen of plantsoenen, buiten de daarin 
gelegen wegen of paden. 

Groenstroken en grasperken zijn uit het 
artikel verwijderd op advies van de 
BOA’s.  

Artikel 2:46  
Rijden over bermen 
e.d. 

1 Het is verboden met voertuigen die niet 
voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de 
berm, de glooiing of de zijkant van een weg, 
tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs 
wordt vereist. 
2 Het verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door de 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de 
provinciale wegenverordening. 
 

Vervallen In de praktijk is dit een slapend artikel 
gebleken. Met het oog op de 
vereenvoudiging van de regelgeving 
komt dit artikel te vervallen. 

(NIEUW)  
Artikel 2:47a Sluiting 
van voor het publiek 
openstaande 
gebouwen 

 1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van 
een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of 
ruimte als daar: 
a.is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op 
de kansspelen; 
b. door misdrijf verkregen zaken voorhanden, 
bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of 
overgedragen; 
c. discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van 
ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke 
grond dan ook; 
d. wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet 
wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen 
ontheffing, vergunning of verlof is verleend of 
e. zich andere feiten of omstandigheden hebben 
voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend 
blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte 
ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde. 
2. De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als 

In hoofdstuk 2 van de APV komt een 
nieuwe bepaling over het sluiten van 
voor publiek openstaande gebouwen 
conform modelverordening. Op grond 
van dit artikel kunnen bijvoorbeeld 
drugspanden worden gesloten.  



naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde 
belangen voortzetting van de sluiting niet langer 
vereisen. 
 3. De burgemeester draagt zorg voor het 
aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de toegang 
van het gebouw, de inrichting of de ruimte, of in de 
directe nabijheid daarvan. 
 4. De rechthebbende laat toe dat een afschrift van 
het sluitingsbevel wordt aangebracht. 
 5. Het is verboden een gebouw, inrichting of ruimte 
te betreden waarvan de sluiting is bevolen. 
 6. Het is de rechthebbende verboden zonder 
toestemming van de burgemeester bezoekers toe 
te laten of zelf het gebouw, de inrichting of de 
ruimte te betreden. 
7. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid zijn van 
overeenkomstige toepassing als de burgemeester 
krachtens artikel 174a van de Gemeentewet of 
artikel 13b van de Opiumwet heeft besloten tot 
sluiting van een woning, een lokaal of een bij de 
woning of dat lokaal behorend erf. 
 

Artikel 2:48 
Verboden 
drankgebruik 
 

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

1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien 
jaar hebben bereikt verboden op een openbare 
plaats, die deel uitmaakt van een door het college 
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te 
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. 
2. Het verbod is niet van toepassing op:  
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als 
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet  ; 
en 
b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet . 

Op grond van de APV onbevoegd om 
handhavend op te treden tegen 
drankgebruik van personen die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet 
hebben bereikt. Alleen op grond van de 
Drank- en Horecawet kan hier 
handhavend tegen worden op te 
treden. Daarom ziet dit artikelen alleen 
nog op personen die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt. (Dit artikel 
is conform model-APV gewijzigd) 

Artikel 2:52 
Overlast van fiets of 
bromfiets op markt 

Het is op uren en plaatsen die door het college 
of de burgemeester zijn aangewezen, verboden 
zich met een fiets of bromfiets te bevinden op 

Het is verboden gedurende de markt of een 
evenement zich met een rijdende fiets of bromfiets 
te bevinden op het terrein waar deze markt of dit 

Alleen rijdend fietsverkeer over de 
markt verbieden. Verder is het niet 
meer noodzakelijk een aanwijsbesluit 



en kermisterrein e.d. een door het college of de burgemeester 
aangewezen terrein waar een markt, kermis, 
uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid 
gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod 
kenbaar is voor de bezoekers van het terrein. 
 

evenement gehouden wordt. 
 

vast te laten stellen om gebruik te 
maken van dit artikel.  

(NIEUW) 
Artikel 2:53 
Bespieden van 
personen 

 Artikel 2:53 Bespieden van personen  
1. Het is verboden zich in de nabijheid van een 
persoon of een gebouw, woonwagen of woonschip 
op te houden met de kennelijke bedoeling deze 
persoon of een persoon die zich in dit gebouw, 
deze woonwagen of dit woonschip bevindt, te 
bespieden. 
2. Het is verboden door middel van een verrekijker 
of enig ander optisch instrument een persoon die 
zich in een gebouw, woonwagen of woonschip 
bevindt te bespieden. 

Artikel over het bespieden van 
personen wordt toegevoegd. 
Opgenomen op verzoek van OOV 
(Openbare Orde en Veiligheid). Dit 
artikel is conform model APV van de 
VNG. 

Artikel 2:63 
Duiven 

Dit artikel verbiedt de rechthebbende op duiven 
de duiven tussen 8.00 en 18.00 uit te laten 
vliegen.  

Vervallen Geen overlast van duivenmelkers in 
Oudewater, wordt geen gebruik van 
gemaakt. In de praktijk is dit een 
slapend artikel gebleken. Met het oog 
op de vereenvoudiging van de 
regelgeving komt dit artikel te 
vervallen. 

Artikel 2:64 
Bijen 

In dit artikel staat het verbod om bijen te houden 
opgenomen.  

Vervallen Geen overlast van imkers in 
Oudewater, wordt geen gebruik van 
gemaakt. In de praktijk is dit een 
slapend artikel gebleken. Met het oog 
op de vereenvoudiging van de 
regelgeving komt dit artikel te 
vervallen. 

Artikel 4:3 
Kennisgeving 
incidentele 
festiviteiten 

Het is: 
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal vier 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in 
de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 
en artikel 4:5 van deze verordening niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de inrichting 
ten minste twee weken voor de aanvang van de 

Het wordt: 
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal vier 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden 
waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en 
artikel 4:5 van deze verordening niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten 
minste twee weken voor de aanvang van de 

Dit artikel is op verzoek van de OdrU 
aangepast omdat het huidige artikel 
niet past in het wettelijk kader van 
geluidsnormering en handhaving 
daarop. De norm van 23.30 is erg 
streng gelet op de omgeving en het feit 
dat er juist een kennisgeving wordt 
gedaan.  



festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal vier incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te houden 
ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 
4.113, eerste lid, van het Besluit niet van 
toepassing is, mits de houder van de inrichting 
ten minste tien werkdagen voor de aanvang van 
de festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 
3. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van een kennisgeving. 
4. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 
wanneer het formulier, volledig en naar 
waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de 
plaats op dat formulier vermeld. 
5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn 
gedaan wanneer het college op verzoek van de 
houder van een inrichting een incidentele 
festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat. 
6. Het equivalente geluidsniveau LAeq 
veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet 
meer dan 60 dB(A), gemeten op de gevel van 
geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 
1,5 meter. 
7. De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid 
is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 
dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens 
wordt de bedrijfsduur correctie buiten 
beschouwen gelaten. 
8. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid 
wordt het ten gehore brengen van extra muziek - 
hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en 
artikel 4:5 van deze verordening - uiterlijk om 
23.30 uur beëindigd. 
9. De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid 

festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal vier incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te houden 
ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 
3.148, eerste lid, van het Besluit niet van 
toepassing is, mits de houder van de inrichting ten 
minste tien werkdagen voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 
3. Het college stelt een formulier vast voor het doen 
van een kennisgeving. 
4. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 
wanneer het formulier, volledig en naar waarheid 
ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat 
formulier vermeld. 
5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn 
gedaan wanneer het college op verzoek van de 
houder van een inrichting een incidentele festiviteit, 
die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond 
toestaat. 
6. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax 
veroorzaakt door de inrichting mag 20 dB(A) hoger 
zijn dan de reguliere geluidsnorm die op de 
inrichting van toepassing is conform de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit. Voor de 
beoordeling van de geluidsniveaus gelden de 
bepalingen in het Besluit en de Handleiding meten 
en rekenen Industrielawaai, 1999. 
7. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt 
het ten gehore brengen van extra muziek - hoger 
dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van 
deze verordening - uiterlijk om 24.00 uur beëindigd. 
8. Het college kan geluidsnormen stellen die 
afwijken van de in lid 6 genoemde waarden. 



geldt voor het bebouwde gedeelte van de 
inrichting en niet voor de buitenruimte. 
10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 
voor het onmiddellijk doorlaten van personen of 
goederen. 

Artikel 4:11 
Omgevingsvergunni
ng voor het vellen 
van houtopstanden 

 4. De vergunning vervalt indien hier niet binnen 12 
maanden na afgifte gebruik van is gemaakt. 

Toegevoegd extra lid dat de 
vergunning voor het vellen van 
houtopstanden binnen 12 maanden 
moet worden gebruikt. 

Artikel 5:8 
Parkeren van grote 
voertuigen 

1 Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip 
van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 
meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te 
parkeren op een door het college aangewezen 
plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 
2 Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip 
van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 
meter, te parkeren op een door het college 
aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn 
oordeel buitensporig is met het oog op de 
verdeling van beschikbare parkeerruimte. 
3 Het verbod in het tweede lid is niet van 
toepassing op werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 
4 Het verbod in het tweede lid is voorts niet van 
toepassing op campers, kampeerauto’s, 
caravans en kampeerwagens, voor zover deze 
voertuigen niet langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg worden 
geplaatst of gehouden. 
5 Het college kan van de in het eerste en 
tweede lid gestelde verboden ontheffing 
verlenen. 
6 Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 
 

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip 
van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 
meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te 
parkeren op de weg te parkeren. 
2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing 
op door het college aangewezen plaatsen. 
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet gedurende 
de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 
4. Het college kan van de in het eerste en tweede 
lid gestelde verboden ontheffing verlenen. 
5.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 
 

Wijziging nav een constatering van de 
BOA’s dat het artikel niet handhaafbaar 
blijkt te zijn gezien er geen plaatsen 
zijn aangewezen. Nu is er geadviseerd 
om het artikel uit de apv van Woerden 
over te nemen.  



Artikel 5:13 
Inzameling van geld 
of goederen 

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die 
in besloten kring gehouden wordt. 

3. Het verbod geldt niet voor:  
a. een inzameling door een instelling met een CBF-
keurmerk; 
b. een inzameling die in besloten kring gehouden 
wordt. 

Voor het collecteren is een vrijstelling 
opgenomen voor instellingen met een 
CBF-keurmerk. Deze instellingen 
hoeven geen vergunning aan te vragen 
voor de inzameling van geld of 
goederen. 

Hoofdstuk 5, 
afdeling 5 
Snuffelmarkten 

In deze afdeling staat opgenomen dat het 
verboden is zonder vergunning een snuffelmarkt 
te organiseren.  

Vervallen Vanuit de maatschappij bestaat de 
actuele wens om de regeldruk voor 
burgers en ondernemers te 
verminderen door overbodige regels te 
schrappen. Gelet hierop komt deze 
afdeling dan ook te vervallen.  

 


