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Algemene plaatselijke verordening,  
wijzigingen APV 2019, ten opzichte van de APV 2020  
 
Leeswijzer  
 
In de ‘bestaande tekst’ – huidige APV Leiderdorp 2019 -  zijn de woorden en leestekens waaraan 
iets verandert, cursief gezet.  
In de ‘nieuwe tekst’ – nieuwe APV Leiderdorp 202020 - zijn de nieuwe woorden en leestekens vet 
gedrukt eventueel onderstreept.. 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1:1  wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:1 Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in 
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van 
kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens 
en rolstoelen; 
 

Nieuwe tekst 

 
 
 
voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in 
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met uitzondering van 
kleine wagens zoals kruiwagens en kinderwa-
gens en rolstoelen; 
 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en  mi-
lieu 

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijding van ongeregeldheden 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 
 
3.Het is verboden zich te begeven naar of te 
bevinden op openbare plaatsen die door of 
vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het 
belang van de openbare veiligheid of ter voor-
koming van ongeregeldheden zijn afgezet.  
 
4.De burgemeester kan ontheffing verlenen van 
het verbod bedoeld in het derde lid.  
 
5.Dit artikel is niet van toepassing op betogin-
gen, vergaderingen en godsdienstige en levens-
beschouwelijke samenkomsten als bedoeld in 
de Wet openbare manifestaties.  
  

Nieuwe tekst 

 
 
3. De burgemeester kan voor een openbare 
plaats of weg voor een beperkte periode een 
samenscholingsverbod afkondigen indien naar 
het oordeel van de burgemeester op deze 
openbare plaats of weg de openbare orde ern-
stig wordt verstoord door veelvuldige en struc-
turele hinder of   andere vormen van door een 
groep veroorzaakte overlast. 
 
4. Het is verboden zich te begeven naar of te 
bevinden op openbare plaatsen die door of 
vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het 
belang van de openbare veiligheid of ter voor-
koming van ongeregeldheden zijn afgezet.  
 
5. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
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van het verbod bedoeld in het vierde lid.  
 
6. Dit artikel is niet van toepassing op betogin-
gen, vergaderingen en godsdienstige en levens-
beschouwelijke samenkomsten als bedoeld in 
de Wet openbare manifestaties.  
 

Opmerking: Lid 3 is nieuw toegevoegd, waardoor vernummering 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van ge-
schreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 

 
5.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte 
stukken of afbeeldingen 
 
5. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging artikel (naam en lid 5) conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:9 Straatartiest en dergelijke  

 

4.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing.  
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen 
 
4. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 
 
8. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 
 

 

Nieuwe tekst 

 
 
8. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 
 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en veranderen van 
een weg 

Nieuwe tekst 
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5. Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) van toepassing.  

 

 

5. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 3. Evenementen 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:24 Definities 

 

1.In deze afdeling wordt onder evenement ver-
staan elke voor publiek toegankelijke verrich-
ting van vermaak, met uitzondering van: 

 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, 
onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 
van deze verordening; 

 

Nieuwe tekst 

 

 

1.In deze afdeling wordt onder evenement ver-
staan elke voor publiek toegankelijke ver-
richting van vermaak, met uitzondering van: 

 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Gemeentewet en 
artikel 5:22 van deze verordening; 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
Bestaande tekst 

Artikel 2:25 Evenementenvergunning 

 

7.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan 
de burgemeester een vergunning voor een 
vechtsportevenement als bedoeld in artikel 
2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de orga-
nisator of de aanvrager van de vergunning van 
slecht levensgedrag is.  

 

10. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve fic-
tieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet 
van toepassing. 

Nieuwe tekst 

 

 

7.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan 
de burgemeester een vergunning voor een 
vechtsportevenement als bedoeld in artikel 
2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de orga-
nisator of de aanvrager van de vergunning in 
enig opzicht van slecht levensgedrag is.  

 

10.Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:25a Weigering evenementenvergun-
ning 
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan 
de burgemeester de vergunning voor een 
groot evenement weigeren indien onevenredig 
veel beslag wordt gelegd op de hulpdiensten 
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en/of de gemeentelijke diensten. 

Opmerking: verandering nieuw artikel, opgenomen op aandringen van de VRHM (Veiligheidsre-
gio) 

 

Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:27 Definitie 
 
1. In deze afdeling wordt onder openbare in-
richting verstaan: een hotel, restaurant, pensi-
on, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurt-
huis of clubhuis of elke andere voor het publiek 
toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfs-
matig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was logies wordt verstrekt of dranken worden 
geschonken of rookwaren of spijzen voor direc-
te consumptie ter plaatse worden bereid of 
verstrekt. 
 

Nieuwe tekst 

 
 
1. In deze afdeling wordt onder openbare in-
richting verstaan: een hotel, restaurant, pensi-
on, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, 
discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere 
voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte 
waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of 
dranken worden geschonken of rookwaren of 
spijzen voor directe consumptie ter plaatse 
worden bereid of verstrekt. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

 

5.In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 
kan de burgemeester de vergunning slechts 
geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn 
oordeel moet worden aangenomen dat de 
woon- of leefsituatie in de omgeving de open-
bare inrichting of de openbare orde op ontoe-
laatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. 
 
 
 
10. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de 
vergunning bedoeld in het eerste lid en op de 
vrijstelling bedoeld in het vijfde lid.  
 

Nieuwe tekst 

 
 
5. 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. 
 
10. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de 
aanvraag om een vergunning bedoeld in het 
eerste lid en op de vrijstelling bedoeld in het 
achtste lid. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

 Artikel 2:29 Sluitingstijd 
 
 
 

Nieuwe tekst 

3. Het is verboden een terras, als bedoeld in 
artikel 2:27 tweede lid, tussen 23.00 en 08.00 
voor bezoekers geopend te hebben of daarop 
bezoekers toe te laten of te laten verblijven. 
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3. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van de sluitingstijd.  
 
4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in 
artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden dezelfde 
sluitingstijden als voor de winkel.  
 
5. Het eerste en het derde lid zijn niet van toe-
passing op situaties waarin bij of krachtens de 
Wet milieubeheer is voorzien.  
 
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.  
 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van de sluitingstijden, als bedoeld in het twee-
de en derde lid.  

5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in 
artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden dezelfde 
sluitingstijden als voor de winkel.  
 

6. Het eerste en het derde lid zijn niet van toe-
passing op situaties waarin bij of krachtens de 
Wet milieubeheer is voorzien.  
 
7. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  met het aanpassen aan het VNG-model zijn bij de vorige APV-wijziging de terrastij-
den verdwenen uit de APV. Met het invoegen van lid 3 is dit hersteld. Verder is het laatste lid 
beter geformuleerd cf. VNG-model zomeraanpassing 2020. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtin-
gen 

 

 

Nieuwe tekst 

 
 
 
2. Het is de exploitant verboden vanuit een 
openbare inrichting die gelegen is in een door 
de burgemeester tijdelijk aangewezen gebied, 
distikstofoxide (lachgas) te verkopen, of daar-
op gelijkende waar, met een ballon of enig 
ander hulpmiddel. 

 
Opmerking: om het toenemend gebruik van lachgas tegen te gaan, wordt met dit toegevoegde 
lid, de mogelijkheid geboden om tijdelijk gebieden aan te wijzen waar het verkopen van lachgas 
(of daarop gelijkende waar) verboden is. 

 

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden  

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

Nieuwe tekst 

 

 

4. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 
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Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van overlast, gevaar, schade of cri-
minaliteit 
 

Bestaande tekst 

 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:41c Tegengaan onveilig, niet leefbaar 
en malafide ondernemersklimaat 
 
1. In dit artikel wordt verstaan onder: 
a. exploitant: natuurlijke persoon of de be-
stuurder van een rechtspersoon of, indien van 
toepassing, de tot vertegenwoordiging van die 
rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, 
voor wiens rekening en risico de bedrijfsmati-
ge activiteiten worden uitgeoefend; 
b. beheerder(s): de natuurlijke persoon of per-
sonen die door de exploitant is of zijn aange-
steld voor de feitelijke leiding over de be-
drijfsmatige activiteiten; 
c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die 
plaatsvindt in een voor het publiek toeganke-
lijk gebouw, niet zijnde een seksinrichting, of 
een daarbij behorend perceel of enig andere 
ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig 
in gebruik is. 
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden, 
bedrijfsmatige activiteiten of een combinatie 
daarvan aanwijzen waarvan in of rondom dat 
gebouw, dat gebied of ten gevolge van die 
bedrijfsmatige activiteit naar het oordeel van 
de burgemeester de leefbaarheid of de open-
bare orde en veiligheid onder druk staat dan 
wel aannemelijk is dat deze onder druk kan 
komen te staan.  
3. Het is verboden zonder vergunning van de 
burgemeester een bedrijf uit te oefenen dat 
valt onder het aanwijzingsbesluit als bedoeld 
in het tweede lid. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de burgemeester een vergunning als be-
doeld in het derde lid weigeren: 
a. in het belang van het voorkomen of beper-
ken 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(s) in enig opzicht 
van slecht levensgedrag is; 
d. indien redelijkerwijs moet worden aange-
nomen dat de feitelijke toestand niet met het 
in de aanvraag vermelde in overeenstemming 
zal zijn; 
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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 vreem-
delingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; 
g. indien de vestiging of de exploitatie van het 
bedrijf in strijd is met een geldend bestem-
mingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatie-
plan, een geldende beheersverordening, een 
geldend voorbereidingsbesluit of de Wet mili-
eubeheer. 
5. Een aanvraag om een vergunning wordt 
ingediend door gebruikmaking van een door 
de burgemeester vastgesteld formulier 
6. De burgemeester vraagt de gegevens op die 
hij voor de zijn beoordeling nodig acht. Daar-
toe worden in ieder geval de volgende gege-
vens en bescheiden begrepen: 
a. de persoonsgegevens en een geldig identi-
teitsbewijs van de exploitant en, indien deze 
niet ook de beheerder is, van de beheerder(s); 
b. het adres en telefoonnummer waar de be-
drijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend 
en waarop de exploitant en, indien deze niet 
ook de beheerder is, de beheerder(s) kunnen 
worden bereikt; 
c. een uittreksel van de inschrijving in het han-
delsregister bij de Kamer van Koophandel voor 
de bedrijfsmatige activiteiten waarvoor ver-
gunning wordt aangevraagd; 
d. indien van toepassing de verblijftitel van de 
exploitant en, indien deze niet ook de beheer-
der is, de beheerder(s); 
e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant 
en, indien deze niet ook de beheerder is, de 
beheerder(s) gerechtigd zijn om in Nederland 
arbeid te verrichten; 
f. een document waaruit blijkt dat de exploi-
tant gerechtigd is over de ruimte te beschikken 
waarin het bedrijf wordt gevestigd. 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 
kan de burgemeester een vergunning als be-
doeld in het derde lid intrekken of wijzigen 
indien: 
a. zich een situatie voordoet als bedoeld in het 
vierde lid; of 
b. door het bedrijf de openbare orde wordt 
aangetast of dreigt te worden aangetast; of 
c. de voorwaarden uit de vergunning of de 
plichten voortvloeiend uit dit artikel niet wor-
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den nageleefd; of 
d. de exploitant of beheerder betrokken is of 
ernstige nalatigheid kan worden verweten bij 
activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het 
bedrijf dan wel toestaat of gedoogt dat in of 
vanuit het bedrijf strafbare feiten of activitei-
ten worden gepleegd waarmee de openbare 
orde nadelig wordt beïnvloed; of 
e. er in het kader van de bedrijfsmatige activi-
teiten strafbare feiten hebben plaatsgevonden 
of plaatsvinden; of 
f. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploi-
tant zijn beëindigd of gewijzigd en niet voldaan 
is aan het bepaalde in het negende lid. 
8. Indien een bedrijf wordt uitgeoefend in 
strijd met het verbod, als bedoeld in het derde 
lid, of indien een situatie als bedoeld in het 
zevende lid zich voordoet, kan de burgemees-
ter de sluiting van het bedrijf bevelen. 
9. De exploitant is verplicht binnen drie dagen 
na een verandering in de uitoefening van zijn 
bedrijf waardoor deze niet langer in overeen-
stemming is met de in de vergunning opgeno-
men gegevens de burgemeester daarvan 
schriftelijk in kennis te stellen. Indien mogelijk 
verleent de burgemeester een gewijzigde ver-
gunning.  
10. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers 
geopend te hebben zonder dat de exploitant of 
beheerder aanwezig is. 
11. De exploitant en de beheerder zien erop 
toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten 
plaatsvinden. 
12. Exploitanten die op het moment van in-
werkingtreding van een aanwijzingsbesluit, als 
bedoeld in het tweede lid, onder de werking 
van dit besluit vallen, dienen binnen drie 
maanden na inwerkingtreding van het aanwij-
zingsbesluit te beschikken over de vergunning 
als bedoeld in het derde lid. Nieuwe exploitan-
ten dienen eerst over een vergunning te be-
schikken alvorens zij hun bedrijf kunnen ex-
ploiteren. 

13. Op de aanvraag van de vergunning als be-
doeld in het derde en negende lid is paragraaf 
4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
niet van toepassing. 

Opmerking: dit artikel is opgenomen om ondermijning beter tegen te kunnen gaan. Het biedt de 
burgemeester de mogelijkheid om gebouwen, gebieden, bedrijfsmatige activiteiten of een com-
binatie daarvan aan te wijzen, waarvoor een vergunning nodig is om een bedrijf uit te oefenen. 
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Mocht op bepaalde plekken de leefbaarheid onder druk komen te staan, dan biedt dit artikel 
een handvat om leefbaarheid en de openbare orde te beschermen. 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:48A   
(gereserveerd) 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:48a Lachgasverbod  
1. Het is verboden op een openbare plaats 
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als 
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te heb-
ben, indien dit gepaard gaat met overlast of 
andere gedragingen die de openbare orde ver-
storen, het woon- of leefklimaat nadelig beïn-
vloeden of anderszins hinder veroorzaken.  
2. Het is verboden op een openbare plaats die 
deel uitmaakt van een door het college ter 
bescherming van de openbare orde of het 
woon- en leefklimaat aangewezen gebied 
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als 
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te heb-
ben.  
3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het 
in het tweede lid bedoelde verbod beperken 
tot bepaalde tijden. 
 

Opmerking: om het toenemend gebruik van lachgas tegen te gaan, wordt met dit toegevoegde 
artikel, de mogelijkheid geboden om tijdelijk gebieden aan te wijzen waar het verkopen van 
lachgas (of daarop gelijkende waar) verboden is. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:50b   
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:50b Verbod op zichtbare uitingen van 
verboden organisaties  
 
1.Het is verboden op openbare plaatsen of in 
voor het publiek toegankelijke openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven zicht-
baar goederen te dragen, bij zich te hebben of 
te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van 
een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is 
ontbonden vanwege een werkzaamheid of 
doel in strijd met de openbare orde. 
2.Het verbod geldt niet voor zover in het daar-
in geregelde onderwerp wordt voorzien door 
het Wetboek van Strafrecht. 

Opmerking: op aandringen van politie en RIEC is het advies dit verbod op zichtbare uitingen van 
verboden organisaties op te nemen in de APV. Het kan drempelverhogend werken om vestiging 
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van outlaw motorcycle gangs (OMG) binnen de gemeente te weren. Verder kan het een extra 
handvat vormen voor de politie om op te treden indien er  (kans op) ordeverstoring is door ver-
boden motorclubleden. 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:57 Loslopende honden  

 

1.Het is de eigenaar of houder van een hond 
verboden die hond te laten verblijven of te la-
ten lopen:  

b. binnen de bebouwde kom op de weg als de 
hond niet is aangelijnd;  

Nieuwe tekst 
 
 
 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond 
verboden die hond te laten verblijven of te la-
ten lopen:  
b. binnen de bebouwde kom op een openbare 
plaats als de hond niet is aangelijnd;   

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:65 Bedelarij  
 
Het is verboden in door het college aangewezen 
gebieden op of aan de weg of in een voor het 
publiek toegankelijk gebouw te bedelen om 
geld of andere zaken. 
 

Nieuwe tekst 

 
 
Het is verboden in door het college aangewezen 
gebieden op een openbare plaats te bedelen 
om geld of andere zaken. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen 

Bestaande tekst 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot 
het verkoopregister  

 

3.Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing.  
 

Nieuwe tekst 

 
 
 
3. Op de aanvraag om een vrijstelling is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
Afdeling 10. Consumentenvuurwerk 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van con-
sumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen 
 
2. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 

Nieuwe tekst 

 
 
 
2. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 
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Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante 

onderwerpen  

Afdeling 2. Vergunning seksbedrijf  

Bestaande tekst 

Artikel 3:3 Vergunning 
1.Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen 
zonder vergunning van het bevoegde bestuurs-
orgaan. 
2.Het bevoegde bestuursorgaan draagt zorg 
voor een onpartijdige en transparante verlening 
van beschikbare vergunningen. 
3.Op een aanvraag om een vergunning wordt 
binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan 
met ten hoogste twaalf weken worden ver-
lengd.  
4.Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht is niet van toepassing.  
5.Een vergunning kan mede voor één seksin-
richting worden verleend. 
6.De vergunning wordt voor onbepaalde tijd 
verleend aan de exploitant en op diens naam 
gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar.  

Nieuwe tekst 

 
1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefe-
nen zonder vergunning van het bevoegd be-
stuursorgaan. 
2. Op een aanvraag om een vergunning wordt 
binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan 
met ten hoogste twaalf weken worden ver-
lengd. 
 
3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht is niet van toepassing.  
 
4. Een vergunning kan mede voor een seksin-
richting worden verleend. 
 
5. De vergunning wordt verleend aan de exploi-
tant en op diens naam gesteld. De vergunning is 
niet overdraagbaar. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen 
voor seksinrichtingen 

 

Het bevoegde bestuursorgaan kan een maxi-
mum stellen aan het totaal aantal seksinrichtin-
gen waarvoor vergunning kan worden verleend. 
Hierbij kan worden bepaald dat een maximum 
slechts geldt voor seksinrichtingen van seksbe-
drijven van een nader aangewezen aard of in 
nader aangewezen delen van de gemeente. 

 

Nieuwe tekst 

 
 
 
Er kan voor in totaal ten hoogste één sexin-
richting vergunning worden verleend. 

Opmerking:  In de praktijk is het maximum van het toegestane aantal vergunningen voor sexin-
richtingen al sinds jaar en dag één. Met deze wijziging is gekozen voor variant 1 van het VNG-
model. 

 

Bestaande tekst 

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
 
1.Een vergunning wordt geweigerd als:  
a.de exploitant of de beheerder onder curatele 
staat;  

Nieuwe tekst 

 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
wordt een vergunning geweigerd als: 
a. de exploitant of de beheerder onder curatele 
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b.de exploitant of de beheerder is ontzet uit het 
ouderlijk gezag of de voogdij;  
c.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;  
d.de exploitant of de beheerder de leeftijd van 
21 jaar nog niet heeft bereikt;  
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 
de feitelijke toestand niet met het in de aan-
vraag vermelde in overeenstemming zal zijn;  
f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 
de aanvrager in strijd zal handelen met aan de 
vergunning verbonden beperkingen of voor-
schriften;  
g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seks-
bedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen 
zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de 
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het ove-
rige 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 Vreemde-
lingenwet 2000;  
h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf 
jaar geleden voor de dag dat de vergunning 
wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onher-
roepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;  
i. de exploitant of de beheerder minder dan vijf 
jaar geleden voor de dag dat de vergunning 
wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlij-
ke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk 
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geld-
boete van € 500 of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder a, van het Wetboek van Strafrecht, we-
gens dan wel mede wegens overtreding van:  
1°.bepalingen, gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van de van 
kracht zijnde Algemene Plaatselijke Verorde-
ning Leiderdorp 
2°.de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 
417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 
426 en 429quater van het Wetboek van Straf-
recht;  
3°.artikel 69 van de Algemene wet rijksbelastin-
gen;  
 

staat; 
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 aan-
vraag vermelde in overeenstemming zal zijn; 
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 
de aanvrager in strijd zal handelen met aan de 
vergunning verbonden beperkingen of voor-
schriften; 
f.  er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seks-
bedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen 
zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de 
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het ove-
rige 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 Vreemde-
lingenwet 2000; 
g. de exploitant of de beheerder minder dan vijf 
jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning 
wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onher-
roepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaarde-
lijke 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 rechterlij-
ke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk 
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geld-
boete van € 500 of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder a, van het Wetboek van Strafrecht, we-
gens dan wel mede wegens overtreding van: 
1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van de van 
kracht zijnde Algemene Plaatselijke Verorde-
ning Leiderdorp 
2°. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 
417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 
426 en 429quater van het Wetboek van Straf-
recht; 
3°. artikel 69 van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen; 
4°. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de 
artikelen 6 juncto 8 en 163 van de Wegenver-
keerswet 1994; 
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4°. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994;  
5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weer-
korpsen; of  
6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en 
munitie.  
j. er een maximum als bedoeld in artikel 3:5 is 
vastgesteld en dit maximum al bereikt is; 
k. de voorgenomen uitoefening van het seksbe-
drijf strijd op zal leveren met een geldend be-
stemmingsplan, een bestemmingsplan in ont-
werp dat ter inzage is gelegd, een beheersver-
ordening of een aanwijzing als bedoeld in arti-
kel 3:4.  
l. de vergunning bedoeld in artikel 3.3, eerste lid 
kan voorts worden geweigerd in het geval en 
onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 
van de Wet Bibob. 
2. Met een veroordeling als bedoeld in het eer-
ste lid, onder h, wordt gelijkgesteld:  
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zo-
danige voorwaardelijke straf;  
b. vrijwillige betaling van een geldsom als be-
doeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het 
Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, 
onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 
bedraagt.  
3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste 
lid, onder h en i, 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 h en i, telt 
de periode waarin een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf is ondergaan, niet mee.  
5. Een vergunning kan in ieder geval worden 
geweigerd:  
a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning 
op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en 
onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef on-
der a tot en met g, of in het geval en onder de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende 
een periode van vijf jaar na de intrekking;  
b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens 
artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de 
aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag binnen een door het 
bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan 

5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weer-
korpsen; of 
6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en 
munitie. 
i. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is 
bereikt; 
j. de voorgenomen uitoefening van het seksbe-
drijf strijd zal opleveren met een geldend be-
stemmingsplan, een bestemmingsplan in ont-
werp dat ter inzage is gelegd, een beheersver-
ordening [of een aanwijzing als bedoeld in arti-
kel 3:4]. 
2. Met een veroordeling als bedoeld in het eer-
ste lid, onder g, wordt gelijkgesteld: 
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zo-
danige voorwaardelijke straf; 
b. vrijwillige betaling van een geldsom als be-
doeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het 
Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, 
onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 
bedraagt. 
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 vrij-
heidsstraf is ondergaan, niet mee. 
5. Een vergunning kan in ieder geval worden 
geweigerd:  
a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning 
op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en 
onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef on-
der a tot en met g, of in het geval en onder de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende 
een periode van vijf jaar na de intrekking;  
b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens 
artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de 
aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag binnen een door het 
bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan 
te vullen;  
c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk be-
trekking heeft op het uitoefenen van een prosti-
tutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eer-
der een vergunning is ingetrokken, of in die 
seksinrichting eerder zonder vergunning een 
prostitutiebedrijf is uitgeoefend;  



 14 

te vullen;  
c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk be-
trekking heeft op het uitoefenen van een prosti-
tutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eer-
der een vergunning is ingetrokken, of in die 
seksinrichting eerder zonder vergunning een 
prostitutiebedrijf is uitgeoefend;  
d. als de openbare orde, de woon- en leefom-
geving of de veiligheid en de gezondheid van 
prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed 
door de aanwezigheid van de seksinrichting 
waarvoor de vergunning is aangevraagd;  
e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 
3:15, eerste en tweede lid;  
f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploi-
tant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen 
zal naleven. 
 

d. als de openbare orde, de woon- en leefom-
geving of de veiligheid en de gezondheid van 
prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed 
door de aanwezigheid van de seksinrichting 
waarvoor de vergunning is aangevraagd;  
e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 
3:15, eerste en tweede lid;  
f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploi-
tant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen 
zal naleven. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden 
 
1. De vergunning wordt ingetrokken als:  
 
e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld 
in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met i; i;  
 

Nieuwe tekst 

 
 
1. De vergunning wordt ingetrokken als: 
 
e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld 
in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met h; 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

 
Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van 
de gemeente  
 
Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van auto-
bedrijf e.d.  
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing.  

 

 

Nieuwe tekst 

 
 
5. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 
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Bestaande tekst 

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen  
 
3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing.  

 

 

Nieuwe tekst 

 
 
3. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.  

 

4.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 

Nieuwe tekst 

 

 

4. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen  

 

3.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing.  

 

Nieuwe tekst 

 
 
3. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen  

 

6.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 

 

Nieuwe tekst 

 
 
6. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 2. Collecteren  
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen  
 

Nieuwe tekst 
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4.Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 

4. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 3. Venten 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:14 Begripsbepaling  

2. Onder venten wordt niet verstaan:  

a. het aan huis afleveren van goederen in het 
kader van de exploitatie van een winkel als be-
doeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;  

b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren 
van goederen dan wel het aanbieden van dien-
sten op jaarmarkten en markten als bedoeld in 
artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Gemeentewet of artikel 5:22; 

Nieuwe tekst 

 

2. Onder venten wordt niet verstaan:  

a. het aan huis afleveren van goederen in het 
kader van de exploitatie van een winkel als be-
doeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;  

b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren 
van goederen dan wel het aanbieden van dien-
sten op jaarmarkten en markten als bedoeld in 
artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Gemeentewet of artikel 5:22; 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:15 Ventverbod  
 
4. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Nieuwe tekst 

 

 

3. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 4. Standplaatsen 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:17 Begripsbepaling 
 
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 h, van de Gemeentewet; 
 

Nieuwe tekst 

 
 
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; 
 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weige-
ringsgronden  
4. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 

Nieuwe tekst 

 
 
4. Op de aanvraag om een vergunning is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
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tijdig beslissen) niet van toepassing. tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 5. Snuffelmarkten 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:22 Definitie  
  
2. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:  

a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in ar-
tikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van 
de Gemeentewet; 
 

Nieuwe tekst 

 
 
2. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:  
a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 
160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Ge-
meentewet; 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden  

Bestaande tekst 

Artikel 5:32 Crossterreinen  
 
1.Het is verboden op enig terrein, geen weg 
zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in 
artikel 5:31 a, onderdeel 1 of een bromfiets als 
bedoeld in artikel 5:31a, onderdeel 2 een wed-
strijd dan wel, ter voorbereiding van een wed-
strijd, 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.  
 

Nieuwe tekst 

 
 
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg 
zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets 
te crossen buiten wedstrijdverband, een wed-
strijd dan wel, ter voorbereiding van een wed-
strijd, 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. 

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebie-
den  
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. 

Nieuwe tekst 

 
 
6. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Opmerking: intrekking vigerende APV 

 

Afdeling 9. Asverstrooiing 

Bestaande tekst 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen  
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

Nieuwe tekst 

 
4. Op de aanvraag om een ontheffing is para-
graaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuurs-
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beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepas-
sing. 

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

Opmerking:  wijziging conform VNG-model zomeraanpassing 2020 

 

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen 

Bestaande tekst 

Artikel 6:1 Sanctiebepaling 
1. Overtreding van het bij of krachtens de vol-
gende artikelen bepaalde en de daarbij op 
grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie. 
2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van 
de Wet op de economische delicten van toe-
passing op overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2:10, 2:11, tweede lid, 
2:12, eerste lid. 
 

Nieuwe tekst 

 
1. Overtreding van enig voorschrift, gesteld bij 
of krachtens deze verordening en de op grond 
van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en 
beperkingen wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie. 
2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van 
de Wet op de economische delicten van toe-
passing op overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2:10 en 2:11, als sprake 
is van een omgevingsvergunningplichtige acti-
viteit en artikel 2:12, eerste lid. 

Opmerking: in de APV 2019 is abusievelijk niet aangegeven op welke artikelen de sanctiebepa-
ling van toepassing is. Door middel van deze wijziging wordt dit rechtgezet. 

 

Bestaande tekst 

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening  
 
De Algemene plaatselijke verordening Leider-
dorp 2014 wordt ingetrokken. 

Nieuwe tekst 

 
 
De Algemene plaatselijke verordening Leider-
dorp 2019  wordt ingetrokken. 

Opmerking: intrekking vigerende APV 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 6:7 Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: Alge-
mene plaatselijke verordening Leiderdorp 2019 

Nieuwe tekst 

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Alge-
mene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020 

Opmerking: citeertitel nieuwe APV 

 
 


