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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 16-9-2014 

Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en w ethouders d.d. 18 november 2014; nr 4 

gelet op het bepaalde in art ikel 149 van de Gemeentew et;             

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 
 
 

Artikel I  
 

A. Artikel 1:1, sub i, Begripsbepalingen, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 
 
 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 
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f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemen bepalingen omgevingssrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

 
Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij enkele verschrijvingen worden gecorrigeerd. 
 
B. Artikel 1.2, lid 3, Beslistermijn, wordt als volgt gewijzigd:  
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:2  
 

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, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 

 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 
 
 

Artikel 1:2  
 
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, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11, lid 2, aanhef en onder 1°. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 
 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 
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artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 
 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 
 

artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 

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

 
Toelichting:  Het betreft een technische wijziging, waarbij nu nauwkeuriger wordt aangegeven 
naar welk deel van artikel 2:11 wordt verwezen.  

C. Artikel 2:10, lid 5, sub c, het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de 
publieke functie ervan, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. 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. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
 
 
 

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. 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. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
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3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college; 
 
d. mobiele kranen die maximaal een 
dagdeel op de openbare weg worden 
geplaatst en waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

Toelichting: Tot op heden was voor het plaatsen van een mobiele kraan een 
omgevingsvergunning vereist. Omdat dergelijke vergunningen heel vaak worden aangevraagd, 
is het voor de praktijk handiger om het plaatsen van kleinere mobiele kranen, waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn, meldingplichtig te maken. Grotere kranen, waarbij 
wegafsluitingen wel noodzakelijk zijn, blijven vergunningplichtig. 
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D. Artikel 2:24,  Begripsbepaling, wordt als volgt gewijzigd: 
 
 

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

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

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 
2:39 van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

3. Een klein evenement: 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

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

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 
van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

f. een straatfeest; 
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a. een straatfeest; 

b. een buurtbarbecue; 

c. een ballonnenwedstrijd tot 1000 ballonnen. 

 

g. een buurtbarbecue; 

h. een ballonnenwedstrijd. 

3. In deze afdeling worden de volgende 
categorieën evenementen onderscheiden: 

a. een A-evenement: een laag risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving en geen impact op het 
verkeer en hulpverleningsdiensten. Het 
maximum aantal bezoekers is [100] en het 
evenement duurt maximaal [2] dagdelen. 
Het betreft evenementen zonder 
versterkte geluidsproductie of 
wegafsluitingen. 

b. een B-evenement: een gemiddeld risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving, het verkeer en 
hulpverleningsdiensten. Het maximum 
aantal bezoekers is 500 en het evenement 
duurt maximaal 5 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 60 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object. De 
burgemeester kan ontheffing verlenen van 
de maximale geluidsproductie tot een 
maximum van 80 dBA. 

c. een C-evenement: een hoog risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
grote impact op het woon- en leefklimaat 
in de gemeente en/of sprake is van 
regionale gevolgen voor het verkeer en de 
hulpverleningsdiensten. Het evenement 
duurt maximaal 12 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 80 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object.  
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Toelichting 
Het evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid tussen 
evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen meldingplichtig waren) 
bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit legesoogpunt. In de huidige 
tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) evenementen – hoe groot of klein 
ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken dat voor een aantal ( kleinere ) 
evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  vergunningverlening werd 
overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een evenementenvergunning voor lokale, 
niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren wat betreft het aspect niet commercieel of 
non profit. 
 
Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 
onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, met 
elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling zich 
beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning aanvraag 
kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2015, met 
Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de vrijstellingsbepaling doen en 
voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de gewijzigde evenementen 
indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
 
Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu onder 
de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar er kan met 
een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een beperkte impact 
op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel vergunningplichtig zijn gelet op de 
duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare weg. Voor B-evenementen geldt in 
beginsel een maximale geluidsproductie tot [..] dBA. Een C-evenement is een evenement met 
een grote impact op het woon- en leefklimaat in de gemeente met mogelijk regionale gevolgen 
voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in 
de gemeente Leiderdorp niet zo vaak voor. Het is denkbaar dat voor sommige evenementen 
die qua duur, aantal bezoekers en locatie als B-evenement moeten worden beschouwd, een 
hogere geluidsproductie gewenst is. Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-
evenement moeten worden aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing 
verlenen van de maximale geluidsproductie. 
 

E. Artikel 2:25, Evenement en klein evenement, wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

Artikel 2:25 Evenement en klein evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. Met een kennisgeving kan worden 
volstaan voor een klein evenement, indien: 
 
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 75 personen; 
 
 

Artikel 2:25 Evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. In afwijking van het eerste lid, kan voor 
A-evenementen met een kennisgeving 
worden volstaan. 
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het evenement tussen 08.00 uur en 23.00 
uur plaatsvindt; 
 
er geen muziek ten gehore wordt gebracht 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur; 
 
het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, 
(brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormt voor het 
verkeer en de hulpdiensten; 
 
slechts kleine objecten worden geplaatst met 
een oppervlakte van minder dan 10 
vierkante meter; 
 
bij een ballonnenwedstrijd niet meer dan 
1000 ballonnen worden opgelaten; 
 
de organisator binnen 10 werkdagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan de 
burgemeester in kennis heeft gesteld. 
 
3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen ten 
aanzien van het tweede lid. 

3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen 
voor het organiseren van evenementen 
als bedoeld in deze afdeling. 

 
Toelichting 
Zie ook de toelichting onder art. 2.24. Inhoudelijk is dit artikel beperkt gewijzigd. Waar voorheen 
bij kleine evenementen met een kennisgeving kon worden volstaan geldt dit nu voor A-
evenementen. Ingevolge het oude lid 4 kon het college alleen nadere regels stellen ten aanzien 
van kleine evenementen. Het is in het kader van de nieuwe evenementen-indeling wenselijk 
dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van alle categorieën evenementen. 
Daarmee behoudt het college de mogelijkheid om – in het algemeen of voor specifieke 
gevallen – evenementenbeleid vast te stellen. Het vierde lid is hierop aangepast. 
 

F. Artikel 2:39, lid 2, Speelgelegenheden, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst 
Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 
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1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: 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. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Justitie of de Kamer van Koophandel 
bevoegd is vergunning te verlenen; 

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

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

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; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 

1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: 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. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Veiligheid en Justitie of de Kamer van 
Koophandel bevoegd is vergunning te 
verlenen; 

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

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

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; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 

 
Toelichting: 
Het betreft hier een technische wijziging. De tekst is aangepast naar de huidige naam van het 
ministerie. 
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G. Artikel 2:48, Verboden drankgebruik, wordt als volgt gewijzigd:   
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

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. 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

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 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. 

Toelichting  
Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 is het voor jongeren onder de 
achttien sowieso verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een 
‘dubbel’ verbod ontstaat, waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, 
is nu ingevoegd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen boven de achttien. 

 

H. Artikel. 3:5, lid 2, onder c, tweede gedachtestreepje, Gedragseisen exploitant en beheerder, 

wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 
 
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 
 
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 
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2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 
en 30b van de Wet op de kansspelen; 
 
 

 
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 
en 30b van de Wet op de kansspelen; 
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- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 
 
 
 

- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 

 

Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verouderde verwijzing naar het Wetboek van 
Strafrecht is gecorrigeerd.  
 
I.  Artikel 5:9, lid 1, Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen, wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst  
 

Nieuwe tekst  

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een 
voor bewoning of ander dagelijks gebruik 
bestemd gebouw op zodanige wijze dat 
daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hun anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod 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. 

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij 
een voor bewoning of ander dagelijks 
gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze 
dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hen anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod 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. 

 
Toelichting  
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verschrijving wordt gecorrigeerd.  

 
 

J. Aan artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen, wordt een vierde lid toegevoegd: 
 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 
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2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 

 
2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 
4. In afwijking van het eerste lid kan voor 
een inzameling gehouden door een 
organisatie met een CBF-Keur, een CBF-
Certificaat of een door het CBF verstrekte 
Verklaring van geen bezwaar met een 
kennisgeving worden volstaan.  
 
 

 
Toelichting 
Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke kring) 
een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de inzamelende 
organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en in dat kader aan 
strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie vervolgens een 
gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de aanvraag slechts aan het 
advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite overbodig en daarom is besloten 
de collectevergunning voor CBF-geregistreerde organisaties te laten vervallen. Om zicht te 
blijven houden op de inzamelingen binnen de gemeente en om te kunnen bepalen of 
inzamelingen in tijd enigszins gespreid zijn, dienen de betreffende organisaties wel een 
melding te doen. Bovendien kan de gemeente dan rekening houden met dergelijke 
inzamelingen bij het verlenen van een vergunning voor niet-CBF-geregistreerde organisaties. 

 

Artikel II   
Aanvragen die in behandeling zijn genomen en waarop nog niet is beschikt bij de 
inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld met inachtneming van dit besluit.  
 
Artikel III 
De in artikel I onder A t/m I voorgestelde wijzigingen worden opgenomen in de geconsolideerde 
versie van de  APV 2014 . 
 
Artikel IV  
Bijlage I  Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014, met 
daarin opgenomen de in Artikel III genoemde wijzigingen van de APV 2013, wordt vastgesteld 
als Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014. 
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Artikel V 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 . 
 

 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 december 2014 , 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

L.M. Driessen-Jansen 

 


