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Wijziging Model Algemene plaatselijke verordening 
 
Leeswijzer  
 
In de ‘bestaande tekst’ – huidige APV Leiderdorp 2014 -  zijn de woorden en leestekens waaraan 
iets verandert, cursief gezet.  
In de ‘nieuwe tekst’ – nieuwe APV Leiderdorp 2018 - zijn de nieuwe woorden en leestekens vet 
gedrukt. 

 
 

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

Bestaande tekst 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begre-
pen de weg als bedoeld onder b; 

b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eer-
ste lid, onder b, van de Wegenver-
keerswet 1994; 

d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten 
de grenzen hebben vastgesteld over-
eenkomstig artikel 27, tweede lid, van 
de Wegenwet. 

f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in ar-
tikel 1 van de geldende Bouwverorde-
ning; 

g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder c, van de Woning-
wet; 

i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als be-
doeld in artikel 1.1, eerste lid, van de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingssrecht; 

j. Wabo: de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. 

Nieuwe tekst 

Artikel 1:1 Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt 
verstaan in artikel 1 van de Wet openbare ma-
nifestaties; 
- weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in 
artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenver-
keerswet 1994; 
-  bebouwde kom: het gebied binnen de gren-
zen die zijn vastgesteld op grond van artikel 2 
van de Verordening op de beplantingen in 
Leiderdorp 2018; 
 
- bouwwerk: hetgeen daaronder wordt ver-
staan in artikel 1.1, eerste lid van de Bouwver-
ordening gemeente Leiderdorp 2010;  
- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan 
in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woning-
wet; 
- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd 
is tot het nemen van een besluit ten aanzien 
van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;  
 
Nieuw: 
- college: het college van burgemeester en wet-
houders; 
- 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; 
- motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt 
verstaan in artikel 1 van het Reglement ver-
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keersregels en verkeerstekens 1990; 
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan 
in artikel 1, eerste lid onder e, van de Wegen-
verkeerswet 1994; 
- parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan 
in artikel 1 van het Reglement  verkeersregels 
en verkeerstekens 1990; 
- rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, 
beperkt recht of persoonlijk recht; 
 

Opmerking: de letteraanduiding is vervallen, cf. VNG-model (incl. zomeraanpassing 2018) 

 
Artikel 1:2  wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:2 Beslistermijn 
2. Het bestuursorgaan kan, voor zover 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 omgevings-
recht 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, aan-
hef en onder 1°. 
 
 
4. 
Op de aanvraag van een vergunning, of kennis-
geving genoemd in: 
artikel 2:12 (vergunning uitrit/uitweg),  
artikel 2:25, lid 1 (evenementen vergunning),  
artikel 2:28 (exploitatievergunning horecabe-
drijf),  
artikel 2:39 (exploitatievergunning speelgele-
genheden),  
artikel 3:4 (exploitatievergunning sexinrichting 
en escortbedrijf ) en  
artikel 5:23 (kennisgeving organisatie snuffel-
markt)  
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht ( positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 1:2 Beslistermijn 
2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten 
hoogste acht weken verdagen.  
 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid is 
artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing als beslist 
wordt op een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, of een ver-
gunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid. 
 
 
 
4. vervallen 

Opmerking: verandering cf. VNG-model (variant 2) 

 

Bestaande tekst 

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of 

Nieuwe tekst 

Vervallen. 
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ontheffing wordt ingediend minder dan 3 we-
ken voor het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het 
bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 
2. Voor een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing genoemd in 
art.2:12 (vergunning uitrit/uitweg), 
art. 2:25 (evenementenvergunning), 
art. 2:28 (exploitatievergunning horecabedrijf), 
art. 2:39 (exploitatievergunning speelgelegen-
heden), 
art. 3:4 (exploitatievergunning sexinrichting en 
escortbedrijf) en 
art. 5:23 (kennisgeving organisatie snuffel-
markt) 
geldt een aanvraagtermijn van ten minste 8 
weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning of ontheffing nodig heeft. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergun-
ning, ontheffing of kennisgeving 

 

De vergunning, ontheffing of kennisgeving is 
persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze 
verordening anders is bepaald of de aard van de 
vergunning zich daartegen verzet. 
 

Nieuwe tekst 

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

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergun-
ning of ontheffing 

De vergunning of ontheffing kan worden inge-
trokken of gewijzigd als: 

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of 
onvolledige gegevens zijn verstrekt; 

b. indien op grond van een verandering van de 
omstandigheden of inzichten na het verlenen 
van de ontheffing of vergunning, intrekking of 
wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of 
de belangen ter bescherming waarvan de ver-
gunning of ontheffing is vereist; 

Nieuwe tekst 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergun-
ning of ontheffing  
De vergunning of ontheffing kan worden inge-
trokken of gewijzigd als: 
a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of 
onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. indien op grond van een verandering van de 
omstandigheden of inzichten na het verlenen 
van de vergunning of ontheffing, intrekking of 
wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of 
de belangen ter bescherming waarvan de ver-
gunning of ontheffing is vereist; 
c. indien de aan de vergunning of ontheffing 
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c. indien de aan de vergunning of ontheffing 
verbonden voorschriften en beperkingen niet 
zijn of worden nagekomen; 

d. indien van de vergunning of ontheffing geen 
gebruik wordt gemaakt binnen een daarin ge-
stelde termijn dan wel, bij het ontbreken van 
een gestelde termijn, binnen een redelijke ter-
mijn; 

e. indien de houder dit verzoekt. 

 

verbonden voorschriften en beperkingen niet 
zijn of worden nagekomen; 
d. indien van de vergunning of ontheffing geen 
gebruik wordt gemaakt binnen een daarin ge-
stelde termijn dan wel, bij het ontbreken van 
een gestelde termijn, binnen een redelijke ter-
mijn; 
e. indien de houder dit verzoekt. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:7 Termijnen 

De vergunning, ontheffing of kennisgeving geldt 
voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning, 
ontheffing of kennisgeving anders is bepaald of 
de aard van de vergunning, ontheffing of ken-
nisgeving zich daartegen verzet. 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 1:7 Termijnen 

1. De vergunning of ontheffing geldt voor on-
bepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of onthef-
fing anders is bepaald of de aard van de ver-
gunning of ontheffing zich daartegen verzet. 

2. De aard van de vergunning of ontheffing 
verzet zich in ieder geval tegen gelding voor 
onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of 
ontheffingen is beperkt en het aantal mogelij-
ke aanvragers het aantal beschikbare vergun-
ningen of ontheffingen overtreft. 
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

 

De vergunning of ontheffing kan door het be-
voegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan 
worden geweigerd in het belang van: 

a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

 

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder 
geval worden geweigerd in het belang van:  

a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 

2. Een vergunning of ontheffing kan ook wor-
den geweigerd als de aanvraag daarvoor min-
der dan drie weken voor de beoogde datum 
van de beoogde activiteit is ingediend en 
daardoor een behoorlijke behandeling van de 
aanvraag niet mogelijk is. 
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 
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Hoofdstuk 2. Openbare Orde 
Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

 

2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij 
een voorval waardoor ongeregeldheden ont-
staan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toe-
loop van publiek aanleiding gevende gebeurte-
nis waardoor ongeregeldheden ontstaan of 
dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of 
aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht 
op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg 
te vervolgen of zich in de door hem aangewe-
zen richting te verwijderen. 

 

 

3. Het is verboden zich te begeven of te bevin-
den op openbare plaatsen die door of vanwege 
het bevoegde gezag of het bevoegde bestuurs-
orgaan in het belang van de openbare veiligheid 
of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn 
afgezet. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van het in het derde lid gestelde verbod. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt 
niet voor betogingen, vergaderingen en gods-
dienstige en levensbeschouwelijke samenkom-
sten als bedoeld in de Wet openbare manifesta-
ties. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

 

2. Degene die op een openbare plaats  

a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongere-
geldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;  

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanlei-
ding geeft tot toeloop van publiek waardoor 
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ont-
staan; of  

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samen-
scholing;  

is verplicht op bevel van een bevoegd ambte-
naar zijn weg te vervolgen of zich in de door 
hem aangewezen richting te verwijderen.  

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.  
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 

Afdeling 2. Betoging 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:2 Optochten 
[vervallen] 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:2 

[vervallen] 
Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op open-
bare plaatsen 

 

1. Hij die het voornemen heeft op een 
openbare plaats een betoging te hou-

Nieuwe tekst 

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op open-
bare plaatsen 

 
1. Degene die het voornemen heeft op een 
openbare plaats een betoging te houden, waar-
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den, geeft daarvan voor de openbare 
aankondiging en ten minste 48 uur 
voordat de betoging wordt gehouden, 
schriftelijk kennis aan de burgemeester. 

 
 

3. Hij die de kennisgeving doet, ontvangt 
daarvan een bewijs waarin het tijdstip 
van de kennisgeving is vermeld. 

4. Indien het tijdstip van de schriftelijke 
kennisgeving valt op een vrijdag na 
12.00 uur, een zaterdag, een zondag of 
een algemeen erkende feestdag, wordt 
de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 
uur op de aan de dag van dat tijdstip 
voorafgaande werkdag. 

5. De burgemeester kan in bijzondere om-
standigheden de in het eerste lid ge-
noemde termijn verkorten en een mon-
delinge kennisgeving in behandeling 
nemen. 

 

onder begrepen een samenkomst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Wet openbare mani-
festaties, geeft daarvan voor de openbare aan-
kondiging en ten minste 48 uren  voordat de 
betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis 
aan de burgemeester. 
3. Degene die de kennisgeving doet ontvangt 
daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de 
kennisgeving is vermeld.  
4. Als  het tijdstip van de schriftelijke kennisge-
ving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zater-
dag, een zondag of een algemeen erkende 
feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiter-
lijk op de werkdag die aan de dag van dat tijd-
stip voorafgaat vóór 12.00 uur.  
 
5. De burgemeester kan in bijzondere omstan-
digheden op verzoek een kennisgeving in be-
handeling nemen buiten deze termijn. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken 
 
 

Bestaande tekst 

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

 

1. Het is verboden zonder kennisgeving 
aan het college gedrukte of geschreven 
stukken dan wel afbeeldingen onder 
publiek te verspreiden dan wel openlijk 
aan te bieden op door het college aan-
gewezen openbare plaatsen. 

2. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-
huis verspreiden of het aan huis bezor-
gen van gedrukte of geschreven stuk-
ken en afbeeldingen. 

3. Het college kan nadere regels stellen 
ten aanzien van het eerste lid. 

 

Nieuwe tekst 

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

 
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stuk-
ken dan wel afbeeldingen onder publiek te ver-
spreiden dan wel openlijk aan te bieden. 
2. Het college kan het verbod beperken tot 
bepaalde dagen en uren. 
 
3. Het verbod is niet van toepassing op het 
huis-aan-huis verspreiden of het aan huis be-
zorgen van gedrukte of geschreven stukken en 
afbeeldingen. 
4. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod.  
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 
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Bestaande tekst 

Artikel 2:6a Beperking gebruik gemeentewa-
pen 

1. Het is verboden het gemeentewapen te 
voeren en de gemeentevlag te gebrui-
ken. 

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

 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:6a Beperking gebruik gemeentewa-
pen 
1. Het is verboden het gemeentewapen te voe-
ren en de gemeentevlag te gebruiken. 
 
2. Het college kan ontheffing verlenen van het 
in het eerste lid gestelde verbod. 

Opmerking: geen verandering t.o.v. APV 2014, betreft lokale keuze, niet cf. VNG-model 
Argument:  Deze beperking is opgenomen omdat het sinds 1 januari 1971 niet langer op grond van 
landelijke wetgeving onrechtmatig is, om zonder toestemming van een gemeente, het gemeente-
wapen te voeren. Om ongegronde veronderstellingen te voorkomen is dit artikel (opnieuw) opge-
nomen in de conceptversie van de APV Leiderdorp 2018.   

 
 

 

Afdeling 4. Vertoningen e.d. op de weg Afdeling 4. Vertoningen e.d. op de weg 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:9 Straatartiest e.d. 

 

1. Het is verboden zonder kennisgeving 
aan het college ten behoeve van pu-
bliek als straatartiest, straatfotograaf, 
tekenaar, filmoperateur of gids op te 
treden op door de burgemeester in het 
belang van de openbare orde, de open-
bare veiligheid, de volksgezondheid en 
het milieu aangewezen openbare plaat-
sen. 

2. Het college kan nadere regels stellen 
ten aanzien van het eerste lid. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:9 Straatartiest en dergelijke 

 

1. Het is verboden ten behoeve van publiek als 
straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, film-
operateur of gids op te treden op door de bur-
gemeester in het belang van de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid en 
het milieu aangewezen openbare plaatsen.  

2. Het college kan nadere regels stellen ten 
aanzien van het eerste lid.  

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van het verbod.  

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op 
of aan de weg in strijd met de publieke functie 
ervan 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 

1. Het is verboden zonder vergunning van het 
bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats 
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1. Het is verboden de weg of een wegge-
deelte anders te gebruiken dan over-
eenkomstig de publieke functie daar-
van, 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 onder-
houd van de weg; 

b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van wel-
stand. 

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de 
woon- en leefomgeving nadere regels 
stellen ten aanzien van terrassen, uit-
stallingen en driehoeksborden. 

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ont-
heffing verlenen van het in het eerste 
lid gestelde verbod. 

4. Het bevoegde gezag kan een omge-
vingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zo-
ver dit een activiteit betreft als bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of k. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. 

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 dag-
deel op de openbare weg worden ge-
plaatst en waarbij geen wegafsluitingen 
noodzakelijk zijn. 

6. Het verbod in het eerste lid van dit arti-

anders te gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan. 

2. De vergunning kan worden verleend als 
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag 
als het in het eerste lid bedoelde gebruik een 
activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 

3. Het verbod is niet van toepassing op: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 

c. mobiele kranen die maximaal een dagdeel 
op de openbare weg worden geplaatst en 
waarbij geen wegafsluitingen noodzakelijk zijn. 

d. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of 
gevoelens worden geopenbaard. 
 

4. Het verbod is voorts niet van toepassing op 
de volgende voorwerpen, mits wordt voldaan 
aan de krachtens het vijfde lid gestelde nadere 
regels:  

a. terrassen als bedoeld in artikel 2:27, tweede 
lid, tenzij het betreft een locatie die of horeca-
bedrijf dat is aangegeven op de door het colle-
ge vast te stellen kaart; 

b. uitstallingen; 

c. bouwobjecten, mits daarvan uiterlijk vijf 
werkdagen van tevoren een melding aan het 
college is gedaan; 

d. reclameborden; 

e. plantenbakken en banken; 

f. driehoeksborden; 

g. nader door het college aan te wijzen voor-
werpen. 
5. Het bevoegde bestuursorgaan kan nadere 
regels stellen voor de categorieën, bedoeld in 
het vierde lid. 
6. Het verbod geldt niet voor zover in het daar-
in geregelde onderwerp wordt voorzien door 
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het 
provinciaal wegenreglement. 
7. In dit artikel wordt onder bevoegd be-
stuursorgaan verstaan het college of, voor 
zover het betreft voor het publiek openstaan-
de gebouwen en daarbij behorende erven als 
bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, 
de burgemeester. 
8. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
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kel geldt niet voorzover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien 
door de Wet beheer rijkswaterstaat-
werken, artikel 5 van de Wegenver-
keerswet, of het Provinciaal wegenre-
glement. 

Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Opmerking: verandering: op voorspraak van Vergunningverlening is gekozen voor een aangepas-
te versie van variant nr.3 van het VNG-model. 

 
 
 
 

Bestaande tekst 

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

1. Het is verboden zonder of in afwijking 
van een vergunning een weg aan te leg-
gen, de verharding daarvan op te bre-
ken, in een weg te graven of te spitten, 
aard of breedte van de wegverharding 
te veranderen of anderszins verande-
ring te brengen in de wijze van aanleg 
van een weg.  

2. De vergunning wordt verleend als om-
gevingsvergunning door het bevoegd 
gezag, indien de activiteiten zijn verbo-
den bij een bestemmingsplan, beheers-
verordening, exploitatieplan of voorbe-
reidingsbesluit; door het college in de 
overige gevallen. 

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet 
voor overheden bij het uitvoeren van 
hun publieke taak. 

4. Het verbod geldt voorts niet voorzover 
in het daarin geregelde onderwerp 
wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht, de Wet beheer rijkswater-
staatswerken, het Wegenreglement 
Zuid-Holland, de Waterschapskeur, de 
Telecommunicatiewet. 
  

Nieuwe tekst 

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het 
aanleggen, beschadigen en veranderen van 
een weg 
 
1. Het is verboden zonder of in afwijking van 
een vergunning van het bevoegde bestuursor-
gaan een weg aan te leggen, de verharding 
daarvan op te breken, in een weg te graven of 
te spitten, aard of breedte van de wegverhar-
ding te veranderen of anderszins verandering te 
brengen in de wijze van aanleg van een weg.  
2. De vergunning wordt verleend als omge-
vingsvergunning door het bevoegd gezag, als de 
activiteiten zijn verboden bij een bestemmings-
plan, beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit.  
3. Het verbod is niet van toepassing voor zover 
in opdracht van een bestuursorgaan of open-
baar lichaam werkzaamheden worden ver-
richt.  
4. Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door het Wet-
boek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswater-
staatswerken, de waterschapskeur of de We-
genverordening Zuid-Holland of de Telecom-
municatiewet  
5. Op de vergunning, is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
van toepassing. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:12 ( Omgevings-) vergunning maken 
en veranderen van een uitweg  

Nieuwe tekst 

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uit-
weg 
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1. Het is verboden zonder vergunning van 
het college: 

a. een uitweg te maken naar de 
weg; 

b. verandering te brengen in een 
bestaande uitweg naar de weg. 

2. De vergunning kan worden geweigerd 
in het belang van: 

a. a.de bruikbaarheid van de weg; 

b. het veilig en doelmatig gebruik 
van de weg; 

c. de bescherming van het uiterlijk 
aanzien van de omgeving. 

 

 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergun-
ning van het bevoegd gezag een uitweg te ma-
ken naar de weg of verandering te brengen in 
een bestaande uitweg naar de weg. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 
wordt de vergunning slechts geweigerd:  
a. ter voorkoming van gevaar voor het verkeer 
op de weg;  
b. als de uitweg zonder noodzaak ten koste 
gaat van een openbare parkeerplaats;  
c. als door de uitweg het openbaar groen op 
onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of  
d. als er sprake is van een uitweg van een per-
ceel dat al door een andere uitweg wordt ont-
sloten, en de aanleg van deze tweede uitweg 
ten koste gaat van een openbare parkeerplaats 
of het openbaar groen.  
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model (Variant 2 gekozen i.o.m. Vergunningverlening) 

 
 

Afdeling 6. Veiligheid op de weg 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:14 Winkelwagentjes 
 

1. De rechthebbende op een bedrijf die 
winkelwagentjes ter beschikking stelt, 
mede ten behoeve van het vervoer van 
winkelwaren over de weg, is verplicht 
ze te voorzien van de naam van het be-
drijf of een ander herkenningsteken, en 
de in de omgeving van dat bedrijf door 
het publiek op een openbare plaats 
achtergelaten winkelwagentjes ter-
stond te verwijderen of te doen verwij-
deren. 

 
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet 

voorzover in het daarin geregelde on-
derwerp wordt voorzien door de Wet 
milieubeheer. 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:14  
 
[vervallen] 

 

Opmerking: op instigatie van de portefeuillehouder laten vervallen. 
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Bestaande tekst 

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d. 

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is 
verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan 
of een andere afsluiting die behoort tot een 
openbare nutsvoorziening, te openen, onzicht-
baar te maken of af te dekken. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d. 
(Vervallen: vastgelegd in de verordening op de 
beplanting) 

Opmerking: Vervallen omdat het dus is vastgelegd in de verordening op de beplanting. 

 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuur-
terreinen 

 
[vervallen] 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:18 Rookverbod op natuurterreinen  
 
1. Het is verboden op natuurterreinen of binnen 
een afstand van dertig meter daarvan:  
a. te roken gedurende een door het college 
aangewezen periode;  
b. voor zover het de open lucht betreft, bran-
dende of smeulende voorwerpen te laten val-
len, weg te werpen of te laten liggen.  
2. Het verbod in het eerste lid zijn niet van toe-
passing op situaties waarin wordt voorzien door 
artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wet-
boek van Strafrecht. 
3. Het verbod in het eerste lid, onder a is voorts 
niet van toepassing voor zover het roken 
plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende er-
ven. 

Opmerking: Om waar mogelijk roken tegen te gaan en brandgevaar te beperken is dit artikel 
terug in de APV, cf. VNG-model, met dat verschil dat het artikel lokaal is aangepast:  “bossen, .. 
heide of veengronden dan wel in duingebieden” zijn eruit gehaald. 

 

 
Afdeling 7. Evenementen  
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:24 Begripsbepaling 
 
1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke ver-
richting van vermaak, met uitzondering van: 
a. bioscoopvoorstellingen; 
h. ballonnenwedstrijden 
 
 
 
 
 

Nieuwe 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: 
a. bioscoop- en theatervoorstellingen tenzij dit 
in de openlucht (of in de openbare ruimte) 
plaatsvindt; 
g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsport-
evenementen als bedoeld in het tweede lid 
onder f. van lid 2. 



 12 

 
2. 
Onder evenement wordt mede verstaan: 
a. een herdenkingsplechtigheid; 
b. een braderie; 
c. een optocht, niet zijnde een betoging als be-
doeld in artikel 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 Wegenverkeers-
wet 1994. 
f. een straatfeest; 
g. een buurtbarbecue; 
h. een ballonnenwedstrijd; 
 
3. In deze afdeling worden de volgende catego-
rieën 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 eve-
nement duurt maximaal [2] dagdelen. Het be-
treft evenementen zonder versterkte geluids-
productie of wegafsluitingen. 
b. een B-evenement: een gemiddeld risico eve-
nement, 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 eve-
nement duurt maximaal 5 dagdelen. Het eve-
nement 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 burge-
meester kan ontheffing verlenen van de maxi-
male 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 ver-
keer en de hulpverleningsdiensten. Het evene-
ment duurt maximaal 12 dagdelen. Het evene-
ment vindt al dan niet gedeeltelijk plaats op de 
openbare weg. Het evenement heeft een ge-
luidsproductie van maximaal 80 dBA op de ge-
vel van de dichtstbijzijnde woning van derden of 

h. ballonnenwedstrijden 
 
 
2. Onder evenement wordt mede verstaan: 
a. een herdenkingsplechtigheid; 
b. een braderie; 
c. een optocht op  de weg, niet zijnde een be-
toging als bedoeld in artikel 2:3 van deze veror-
dening; 
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op 
of aan de weg; 
e. een straatfeest  of een buurtbarbecue; 
f. een door de burgemeester aangewezen ca-
tegorie vechtsportwedstrijden of gala’s; 
 
 
 
 
3. In deze afdeling worden de volgende risico-
klassen onderscheiden: 
a. Onder een Regulier evenement (A) verstaan 
een eendaags evenement met een organisator 
, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die 
gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de volksgezond-
heid of het milieu, waarbij: 
- het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 150 personen; 
- de activiteiten plaatsvinden tussen 08.00  en 
23.00 uur;  
- geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 
08.00 of na 23.00 uur, en tussen 08.00 uur en 
23.00 uur het maximaal toelaatbare geluidsni-
veau van 70 dB(A) en 82 dB(C) op de gevels 
van de omringende woningen niet wordt over-
schreden. 
- de activiteiten niet plaatsvinden op de rij-
baan ,(brom)fietspad of parkeerplaats of an-
derszins een belemmering vormen voor het 
verkeer en de hulpdiensten; en 
- slechts kleine objecten worden geplaatst met 
een oppervlakte van minder dan tien vierkante 
meter per object. 
b. Onder een Aandacht evenement (B) wordt 
verstaan een één of meerdaags evenement 
met een organisator,  waarbij het mogelijk is 
dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu, waarbij: 
- het aantal aanwezigen meer bedraagt dan 
150 personen; 
- de activiteiten al dan niet gedeeltelijk plaats-
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een ander geluidgevoelig object. 
 

vinden op de openbare weg; 
c. Onder een Risico evenement (C ) wordt ver-
staan, een evenement met een organisator , 
waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die ge-
beurtenis leidt tot risico’s voor de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de volksgezond-
heid of het milieu en maatregelen of voorzie-
ningen vergt van het daartoe bevoegd gezag 
om die dreiging weg te nemen. 
4. Onder geluidsniveau wordt verstaan, het-
geen gemeten wordt volgens de wijze van ge-
luidmeten als beschreven in artikel 4:4. 

Opmerking: Hiermee volgen we het Regionaal Evenementenkader. Verdere invulling is verwoord 
in het ‘Evenementenbeleid Leiderdorp 2018’. 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:25 Evenement 
 

1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te or-
ganiseren. 

2. In afwijzing van het eerste lid, kan voor 
A-evenementen met een kennisgeving 
worden volstaan. 

3. De burgemeester kan binnen 5 werkda-
gen na ontvangst van de kennisgeving, 
zoals bedoeld in het tweede lid, beslui-
ten het evenement te verbieden, indien 
de openbare orde, de openbare veilig-
heid, 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. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:25 Evenementenvergunning 
 
1. Het is verboden zonder of in afwijking van 
een vergunning van de burgemeester een eve-
nement te organiseren.  
2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag 
worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van 
het Besluit brandveilig gebruik en basishulp-
verlening overige plaatsen, aangeleverd, voor 
zover voor het evenement een gebruiksmel-
ding zou moeten worden gedaan op grond van 
artikel 2.3 van het Besluit Brandveilig gebruik 
en basishulpverlening overige plaatsen. 
3. Bij een Regulier evenement kan worden 
volstaan met een kennisgeving, mits de orga-
nisator ten minste  10 werkdagen voorafgaand 
aan het evenement  de burgemeester daarvan 
in kennis heeft gesteld .   
4. De burgemeester kan binnen  5 dagen na 
ontvangst van de melding besluiten een Regu-
lier evenement te verbieden, als er aanleiding is 
te vermoeden dat daardoor de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
het milieu in gevaar komt.  
5. Het verbod in het eerste lid is niet van toe-
passing op een wedstrijd op of aan de weg, in 
situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 
juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994. 
6. Het derde lid is niet van toepassing op een 
krachtens artikel 2:24, tweede lid, onder f, 
aangewezen categorie vechtsportwedstrijden 
of -gala’s. 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
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kan de burgemeester een vergunning voor een 
vechtsportevenement als bedoeld in artikel 
2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de or-
ganisator of de aanvrager van de vergunning 
van slecht levensgedrag is.  
8. Bij B en C evenementen is het verboden het 
maximaal toelaatbare geluidsniveau Leq,T van 
80 dB(A) en 95dB(C) op de gevels van de om-
ringende woningen te overschrijden. 
9. De burgemeester is bevoegd op aanvraag 
ontheffing te verlenen van het in  lid 8 ge-
noemde geluidsniveau.  
10. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
niet van toepassing. 

Opmerking: De veranderingen zijn cf. VNG-model, waarbij in het tweede lid lokale keuzes zijn 
gemaakt betreffende tijden en aantallen personen. Verder is er aansluiting met de BGBOP en 
afstemming met het ‘Evenementenbeleid Leiderdorp 2018’. 

 
Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 
 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
 
horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, 
besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt 
verstrekt of dranken worden geschonken of 
rookwaren of spijzen voor directe consumptie 
worden bereid of verstrekt. Onder een horeca-
bedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, 
restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, 
discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder hore-
cabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit be-
drijf behorend terras en andere aanhorigheden; 
 
terras: een buiten de besloten ruimte van de 
inrichting liggend deel van het horecabedrijf 
waar sta- of zitgelegenheid kan worden gebo-
den en waar tegen vergoeding dranken kunnen 
worden geschonken of spijzen voor directe con-
sumptie kunnen worden bereid of verstrekt. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:27 Definitie 
 
1. In deze afdeling wordt onder openbare in-
richting verstaan een hotel, restaurant, pensi-
on, café, cafetaria, snackbar, discotheek, 
buurthuis of clubhuis of elke andere voor het 
publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij be-
drijfsmatig was logies wordt verstrekt of dran-
ken worden geschonken of rookwaren of spij-
zen voor directe consumptie ter plaatse wor-
den bereid of verstrekt. 
2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde 
besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitge-
legenheid kan worden geboden en waar tegen 
vergoeding dranken kunnen worden geschon-
ken of spijzen voor directe consumptie ter 
plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, 
waaronder in ieder geval een terras, maakt 
voor de toepassing van deze afdeling deel uit 
van die besloten ruimte. 
 
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 
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Bestaande tekst 

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabe-
drijf 

1. Het is verboden een horecabedrijf te 
exploiteren zonder vergunning van de 
burgemeester. 

2. De burgemeester weigert de vergun-
ning indien de vestiging of exploitatie 
van het horecabedrijf in strijd is met 
een geldend bestemmingsplan. 

3. In afwijking van artikel 1:8 kan de bur-
gemeester de vergunning geheel of ge-
deeltelijk weigeren, indien naar zijn 
oordeel moet worden aangenomen dat 
de woon- en leefsituatie in de omgeving 
van het horecabedrijf of openbare orde 
op ontoelaatbare wijze nadelig wordt 
beïnvloed. 

4. Bij de toepassing van de in het derde lid 
genoemde weigeringsgrond houdt de 
burgemeester rekening met het ka-
rakter van de straat en de wijk, waarin 
het horecabedrijf is gelegen of zal zijn 
gelegen, de aard van het horecabedrijf 
en de spanning, waaraan het woonmili-
eu ter plaatse reeds blootstaat of bloot 
zal komen te staan door de exploitatie. 

5. Het eerste lid geldt niet voor een hore-
cabedrijf in een winkel als bedoeld in ar-
tikel 1 van de Winkeltijdenwet voorzo-
ver de horeca een nevenactiviteit is van 
de winkelactiviteit; 

6. Voor het horecabedrijf als bedoeld in 
het vijfde lid gelden dezelfde sluitings-
tijden als voor de winkel. 

7. Voorts geldt het eerste lid niet voor: 

een horecabedrijf in zorginstellingen; 
een horecabedrijf in musea. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

 

1. Het is verboden een openbare inrichting te 
exploiteren zonder vergunning van de burge-
meester.  

2. De burgemeester weigert de vergunning als 
de exploitatie van de openbare inrichting in 
strijd is met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan of voor-
bereidingsbesluit.  

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 
kan de burgemeester de vergunning slechts 
geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn 
oordeel moet worden aangenomen dat de 
woon- of leefsituatie in de omgeving van de 
openbare inrichting of de openbare orde op 
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.  

4. Geen vergunning is vereist voor een open-
bare inrichting die zich bevindt in een:  

a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Win-
keltijdenwet voor zover de activiteiten van de 
openbare inrichting een nevenactiviteit vor-
men van de winkelactiviteit;  

b. zorginstelling;  

c. museum; of  

d. bedrijfskantine of -restaurant.  

5. De burgemeester verleent op verzoek of 
ambtshalve vrijstelling van het verbod aan 
openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als 
bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horeca-
wet, als:  

a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze bepaling geen inci-
denten gepaard gaande met geweld, overlast 
op straat of drugsgebruik en -handel hebben 
voorgedaan in of bij de inrichting; of 

b. de inrichting zich nieuw in de gemeente 
vestigt en er zich geen weigeringsgronden 
voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, 
tweede of derde lid.  

6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer 
zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld 
in het vijfde lid, onder a.  
7. 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 en de vrijstelling. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 
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NB: Dit gaat wel – zeker in de aanvang- veel extra capaciteit vragen. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:29 Sluitingstijd 

 

1. Het is de houder van een horecabedrijf 
verboden bezoekers tot dit bedrijf toe 
te laten op maandag tot en met zondag 
tussen 01.30 uur en 06.00 uur.  

2. Het is de houder van een horecabedrijf 
verboden een terras, als bedoeld in ar-
tikel 2:27 onder b, tussen 23.00 en 
08.00 voor bezoekers geopend te heb-
ben of daarop bezoekers toe te laten of 
te laten verblijven. 

3. De burgemeester kan door middel van 
een vergunningvoorschrift andere slui-
tingstijden vaststellen voor een afzon-
derlijk horecabedrijf of een daartoe be-
horend terras. 

4. Het in het eerste, tweede en derde lid 
bepaalde geldt niet voorzover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door op de Wet milieubeheer 
gebaseerde voorschriften. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:29 Sluitingstijd 

 

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op 
maandag tot en met zondag tussen 1.30 uur en 
6.00 uur.  

 

2. Het is verboden een openbare inrichting voor 
bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in 
de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.  
 

 

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van de sluitingstijd.  

 
 

4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in 
artikel 2:28, vierde lid, aanhef en onder a, gel-
den 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 fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model, sluitingstijden lokaal bepaald. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horeca-
bedrijf 

 

[vervallen] 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:31 Verboden gedragingen 

Het is verboden in een openbare inrichting: 

a. de orde te verstoren;  

b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het 
personeel betreft, of gedurende de tijd dat de 
inrichting gesloten dient te zijn op grond van 
een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;  

c. op het terras spijzen of dranken te verstrek-
ken aan personen die geen gebruik maken van 
het terras. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
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Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven 
 
1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: 
de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de 
algemene maatregel van bestuur op grond van 
artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

2.De exploitant van een horecabedrijf laat niet 
toe dat een handelaar of een voor hem hande-
lend persoon in dat bedrijf enig voorwerp ver-
werft, verkoopt of op enig andere wijze over-
draagt. 
 

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtin-
gen 
De exploitant van een openbare inrichting 
staat niet toe dat een handelaar, aangewezen 
bij algemene maatregel van bestuur op grond 
van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht, of een voor hem handelend 
persoon in die inrichting enig voorwerp ver-
werft, verkoopt of op enige andere wijze over-
draagt.  

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:33 Ordeverstoring 

 

[vervallen] 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuurs-
orgaan 
 

Als een openbare inrichting geen voor het pu-
bliek openstaand gebouw of bijbehorend erf is 
in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, 
treedt het college bij de toepassing van de 
artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd 
bestuursorgaan. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model: Artikel 2:34 was in onze APV van 2014 het artikel over 
het college als bevoegd bestuursorgaan. Dat is cf. het VNG-model nu artikel 2:33 geworden. Art. 
2:34 is daarom vervallen. 

 
 

Afdeling 9.  
Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet 
 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:35 Begripsbepaling 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:35 Definitie 
 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:37 Nachtregister 
(Vervallen) 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:37 Nachtregister 

De houder van een inrichting dan wel ieder 
ander die bedrijfsmatig kamers verhuurt en / 
of anderszins overnachting of een voor hem 
handelend persoon is verplicht een register, 
als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van 
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Strafrecht, bij te houden dat is ingericht vol-
gens het door de burgemeester vastgestelde 
model. 
 

Opmerking: verandering op verzoek van de politie, afgesproken in Eenheids-/districtsverband. 

 
 

Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenheden  
 
 

Bestaande tekst 

 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:38a  Definities 

1. in deze afdeling wordt onder speelgelegen-
heid verstaan een voor het publiek toeganke-
lijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een 
omvang als deze bedrijfsmatig is de mogelijk-
heid wordt geboden enig spel te beoefenen, 
waarbij geld of in geld inwisselbare voorwer-
pen kunnen worden gewonnen of verloren. 

2. In deze afdeling voorkomende begrippen die 
in de Wet op de kansspelen zijn omschreven 
hebben dezelfde betekenis als in die wet.  

 
 

Opmerking: toevoeging VNG-model 

 
 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 
1. Dit artikel verstaat onder speelgelegen-

heid: 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 ver-
gunning is verleend; 
speelgelegenheden waarvoor de minis-
ter van Justitie of de Kamer van Koop-
handel bevoegd is vergunning te verle-

Nieuwe tekst 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 
 
Definitie staat nu in artikel 2:38a 
 
 
 
 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van de 
burgemeester een speelgelegenheid te exploi-
teren of te doen exploiteren.  
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door de Wet op de 
kansspelen. 
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nen; 
speelgelegenheden waar de mogelijk-
heid 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 be-
doeld 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 vergun-
ning: 
indien naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsitua-
tie in de omgeving van de speelgele-
genheid of de openbare orde op ontoe-
laatbare wijze nadelig worden beïn-
vloed door de exploitatie van de speel-
gelegenheid; 
indien de exploitatie van de speelgele-
genheid in strijd is met een geldend be-
stemmingsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
weigert de burgemeester de vergunning als:  
a. naar zijn oordeel moet worden aangenomen 
dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van 
de speelgelegenheid of de openbare orde op 
ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed 
door de exploitatie van de speelgelegenheid; of  
b. de exploitatie van de speelgelegenheid in 
strijd is met een geldend bestemmingsplan.  
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 

Opmerking: verandering cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:40 
1. In dit artikel wordt verstaan onder: 
a. Wet: de Wet op de kansspelen; 
b. speelautomaat: automaat als bedoeld in arti-
kel 30, onder a, van de Wet; 
c. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in 
artikel 30, onder c, van de Wet; 
d. hoogdrempelige inrichting: inrichting als be-
doeld in artikel 30, onder d, van de Wet; 
e. laagdrempelige inrichting: inrichting als be-
doeld in artikel 30, onder e, van de Wet. 
2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speel-
automaten toegestaan, waarvan maximaal 2 
kansspelautomaten. 
3. In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelau-
tomaten toegestaan, met dien verstande dat 
kansspelautomaten in het geheel niet zijn toe-
gestaan. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:40 Kansspelautomaten  
1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee 
kansspelautomaten toegestaan.  
2. In laagdrempelige inrichtingen zijn kans-
spelautomaten niet toegestaan. 

 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 
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3. Deze verboden zijn niet van toepassing op 
personen wier aanwezigheid in de woning een 
daarbij behorend erf wegens dringende reden 
noodzakelijk is. 
 

 

3. Deze verboden zijn niet van toepassing op 
personen wier aanwezigheid in de woning of 
het lokaal of een daarbij behorend erf wegens 
dringende reden noodzakelijk is. 
 

Opmerking: toevoeging VNG-model 

 
 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:42 Plakken en kladden  
  
3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet 
van toepassing indien gehandeld wordt krach-
tens wettelijk voorschrift. 
4. Het college kan aanplakborden aanwijzen 
voor het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen. 
5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde 
aanplakborden te gebruiken voor het aanbren-
gen van handelsreclame. 
6. Het college kan nadere regels stellen voor het 
aanbrengen van meningsuitingen en bekend-
makingen, die geen betrekking mogen hebben 
op de inhoud op de meningsuitingen en be-
kendmakingen. 
7. De houder van de in het tweede lid bedoelde 
vergunning is verplicht die aan een opsporings-
ambtenaar op diens eerste vordering terstond 
ter inzage af te geven.   

Nieuwe tekst 

Artikel 2:42 Plakken en kladden  
 
3. Het verbod bedoeld in het tweede lid is niet 
van toepassing voor zover gehandeld wordt 
krachtens wettelijk voorschrift.  
4. De houder van de schriftelijke toestemming 
is verplicht deze aan een opsporingsambtenaar 
op diens eerste vordering terstond ter inzage af 
te geven. 
5. Het college wijst aanplakborden aan voor het 
aanbrengen van meningsuitingen en bekend-
makingen. 
6. Het is verboden de aanplakborden te gebrui-
ken voor het aanbrengen van handelsreclame.  
 
7. Het college kan nadere regels stellen voor het 
aanbrengen van meningsuitingen en bekend-
makingen, die geen betrekking mogen hebben 
op de inhoud daarvan.  

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:44 Instrumenten ten behoeve van in-
braak en (winkel)diefstal 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid 
van winkels een voorwerp te vervoeren of bij 
zich te hebben, dat er kennelijk toe is uitgerust 
om het plegen van (winkel)diefstal te verge-
makkelijken. 
4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet 
van toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de in dat lid bedoelde voor-
werp niet bestemd is voor de in dat lid bedoel-
de handelingen. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen  

Lid 3. en lid 4. welke betrekking hebben op 
voorkoming van winkeldiefstal, zijn verwoord in 
artikel 2:44a 

Opmerking: leden 3. en 4. zijn verplaatst (artikel 2:44a) cf. VNG-model 
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Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwer-
pen  
1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid 
van winkels te vervoeren of bij zich te hebben 
een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust 
om het plegen van (winkel)diefstal te verge-
makkelijken.  
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet 
van toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat het in dat lid bedoelde voor-
werp niet bestemd is voor de in dat lid bedoel-
de handelingen. 
 

Opmerking: toevoeging op verzoek van de politie. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d. 
 
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is 
verboden zonder ontheffing van het college zich 
te bevinden in of op bij de gemeente in onder-
houd zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoe-
nen, groenstroken of grasperken, buiten de 
daarin gelegen wegen of paden. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en der-
gelijke  

1. Het is verboden zonder ontheffing van het 
college zich te bevinden in of op bij de gemeen-
te in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, 
plantsoenen, groenstroken, grasperken of bui-
ten de daarin gelegen wegen of paden.  

2. Het verbod is niet van toepassing voor zover 
in opdracht van een bestuursorgaan of open-
baar lichaam werkzaamheden worden ver-
richt. 
 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:46 Gebiedsontzegging 

Het is degene aan wie dit door of namens de 
burgemeester in het belang van de openbare 
orde of zedelijkheid schriftelijk vooraf bekend is 
gemaakt, verboden zich anders dan in een 
openbaar middel van vervoer te bevinden op of 
aan de door de burgemeester aangewezen we-
gen en plaatsen gedurende de uren daarbij 
genoemd. Dit verbod geldt gedurende de in de 
bekendmaking genoemde periode. 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke  
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 redelijker-
wijs wordt vereist.  
2. Dit verbod is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken of de Wegenverorde-
ning Zuid-Holland. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:48A Verbod speelgoed- en nepwapens 
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De burgemeester kan op een weg of op een 
openbare plaats die deel uitmaakt van een door 
de burgemeester aangewezen gebied, tijdelijk 
verbieden een of meer speelgoed- of nepwa-
pens te vervoeren of bij zich te hebben wan-
neer daardoor gevaar dreigt voor de openbare 
orde of veiligheid. 

Opmerking: verandering op verzoek van de politie, afgesproken in Eenheids-/districtsverband. 

 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:48B Verbod verspreiding hinderlijke 
rookgassen 
1. Het is verboden om op een openbare plaats, 
die deel uitmaakt van een door het college 
aangewezen gebied, hinderlijke rookgassen te 
verspreiden. 
2. Een rechthebbende van een gebouw met 
een publieke/openbare functie kan een ver-
zoek indienen bij het college tot het opnemen 
van een bepaald gebied in een aanwijzingsbe-
sluit. 
3. Bij toewijzing van het verzoek, als bedoeld 
in lid 2, draagt de rechthebbende zorg voor 
een juiste uitvoering daarvan. 
 

Opmerking: verandering op verzoek van bestuur, in navolging van de veranderde APV in Gronin-
gen. 

 
 

Bestaande tekst 

- 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:50a Verstoring van de openbare orde  
1. Onverminderd de artikelen 424 en 426 bis 
van het Wetboek van Strafrecht is het verbo-
den op een openbare plaats of in een voor het 
publiek toegankelijk bouwwerk op enigerlei 
wijze de orde te verstoren, personen lastig te 
vallen of te vechten. 
2. Het is verboden op een in het eerste lid be-
doelde plaats een voorwerp of stof, kennelijk 
meegebracht om de orde te verstoren, bij zich 
te hebben.   

Opmerking: aanpassingsvoorstel op verzoek van OM en Districtscollege, dit artikel op te nemen 
in de APV om beter op te kunnen treden tegen dubieuze motorclubs. 
(ter ondersteuning van het artikel tegen ‘samenscholen en ongeregeldheden’ (art. 2:1). 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:57 Loslopende honden 

1.Het is de eigenaar of houder van een hond 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:57 Loslopende honden  
1. Het is de eigenaar of houder van een hond 
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verboden die hond te laten verblijven of te la-
ten lopen: 

binnen de bebouwde kom op de weg zonder 
dat die hond aangelijnd is; 

op een voor het publiek toegankelijke en ken-
nelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 
zandbak of speelweide of op een andere door 
het college aangewezen plaats; 

op de weg zonder voorzien te zijn van een hals-
band of een ander identificatiemerk dat de ei-
genaar of houder duidelijk doet kennen; 

in een recreatiegebied in de periode van april 
tot en met september zonder dat die hond aan-
gelijnd is. 

2.Het college kan plaatsen aanwijzen waar het 
verbod genoemd in het eerste lid onder a niet 
geldt. 

3.De verboden genoemd in het eerste lid onder 
a en b gelden niet voorzover de eigenaar of 
houder van een hond zich vanwege zijn handi-
cap door een geleidehond laat begeleiden of als 
een eigenaar of houder van een hond deze aan-
toonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleide-
hond. 
 
 

verboden die hond te laten verblijven of te la-
ten lopen:  
a. op een voor het publiek toegankelijke en 
kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeel-
plaats, zandbak of speelweide of op een andere 
door het college aangewezen plaats;  
b. binnen de bebouwde kom op de weg als de 
hond niet is aangelijnd;   
c. buiten de bebouwde kom op een door het 
college aangewezen plaats als de hond niet is 
aangelijnd; 
d. op de weg als die hond niet is voorzien van 
een halsband of een ander identificatiemerk dat 
de eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 
 
2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van 
toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 
 
3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met 
c, is niet van toepassing op de eigenaar of hou-
der van een hond die zich vanwege zijn handi-
cap door een geleidehond of sociale hulphond 
laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar 
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of socia-
le hulphond. 
 
4. het college kan plekken aanwijzen waar het 
verboden is om per persoon meer dan 3 hon-
den uit te laten. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model, m.u.v. lid 4. Dit is ingevoegd op verzoek van de porte-
feuillehouder. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

1.De eigenaar of houder van een hond is ver-
plicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet 
van uitwerpselen ontdoet: 

op een gedeelte van de weg dat bestemd is of 
mede bestemd voor het verkeer van voetgan-
gers; op een voor het publiek toegankelijke en 
kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeel-
plaats, zandbak of speelweide; 

op een andere door het college aangewezen 
plaats. 

2.Het college kan plaatsen aanwijzen waar het 
verbod genoemd in het eerste lid, onder a niet 
geldt. 

3.De strafbaarheid wegens overtreding van het 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden  
1. Degene die zich met een hond op een open-
bare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zor-
gen dat de uitwerpselen van die hond onmid-
dellijk worden verwijderd.  
 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de 
eigenaar of houder van een hond die zich van-
wege zijn handicap door een geleidehond of 
sociale hulphond laat begeleiden.  
 
 



 24 

in het eerste lid gestelde gebod wordt opgehe-
ven indien de eigenaar of houder van de hond 
er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmid-
dellijk worden verwijderd. 
Opmerking: aanpassing cf. VNG-model, m.u.v. lid 3. Niet opgenomen op verzoek van portefeuil-
lehouder. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

1.Het is de eigenaar of houder van een hond 
verboden die hond te laten verblijven of te laten 
lopen op een openbare plaats of op het terrein 
van een ander: 

a. anders dan kort aangelijnd nadat het college 
aan de eigenaar of de houder heeft bekendge-
maakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk 
acht en een aanlijngebod in verband met het 
gedrag van die hond noodzakelijk vindt; 

b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van 
een muilkorf nadat het college aan de eigenaar 
of de houder heeft bekendgemaakt dat het die 
hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn 
en muilkorfgebod in verband met het gedrag 
van die hond noodzakelijk vindt. 

2.In afwijking van artikel 2:57, eerste lid onder 
c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bo-
vendien dat de hond voorzien moet zijn van een 
optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identifica-
tiekenmerk in het oor of de buikwand. 

3.In het eerste lid wordt verstaan onder: 

muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, 
onder d, van de Regeling agressieve dieren; 

kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een 
lijn met een lengte, gemeten van hand tot hals-
band, die niet langer is dan 1,50 meter. 

4.Het verbod geldt niet voorzover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door de 
Regeling agressieve dieren. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden  
1. Als de burgemeester een hond in verband 
met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, 
kan hij de eigenaar of houder van die hond een 
aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod 
opleggen voor zover die hond verblijft of loopt 
op een openbare plaats of op het terrein van 
een ander. 
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar 
of houder verplicht is de hond aangelijnd te 
houden met een lijn met een lengte, gemeten 
van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 
meter.  
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar 
of houder verplicht is de hond voorzien te 
houden van een muilkorf die:  
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van 
stevig leer of van beide stoffen;  
b. door middel van een stevige leren riem zo-
danig rond de hals is aangebracht dat verwij-
dering zonder toedoen van de mens niet mo-
gelijk is; en  
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan 
bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf 
een geringe opening van de bek toelaat en dat 
geen scherpe delen binnen de korf aanwezig 
zijn.  
4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aan-
hef en onder d, dient een hond als bedoeld in 
het eerste lid voorzien te zijn van een door de 
minister die het aangaat op aanvraag verstrekt 
uniek identificatienummer door middel van 
een microchip die met een chipreader aflees-
baar is. 

Opmerking: toevoeging VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

- 
(dit artikel in niet opgenomen in de APV Leider-
dorp 2014) 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen ter-
rein 
1. Het is de eigenaar of houder van een hond 
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verboden deze hond op zijn terrein zonder 
muilkorf te laten loslopen als de burgemeester 
een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfge-
bod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, 
eerste lid, dan wel als de hond is opgeleid voor 
bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk. 
2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt 
niet als:  
a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een 
naar het oordeel van de burgemeester duidelijk 
leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht; 
b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en 
aan te bellen zonder het terrein te betreden; en 
c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge 
en deugdelijke afrastering dat de hond niet 
zelfstandig buiten het terrein kan komen. 

Opmerking: toevoeging VNG-model [facultatief]. 

  
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schade-
lijke dieren 

1. Het is verboden, ter voorkoming of opheffing 
van overlast of schade aan de openbare ge-
zondheid, om op door het college aan te wijzen 
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de 
Wet milieubeheer, door het college aan te dui-
den dieren : 

a. aanwezig te hebben, of 

b. aanwezig te hebben anders dan met inacht-
neming van de door hen gestelde regels, of 

c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan 
in die aanwijzing is aangegeven. 

2.Het is verboden op een krachtens het eerste 
lid aangewezen plaats daarbij aangeduide die-
ren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te 
hebben anders dan met inachtneming van de 
door het college gestelde regels, dan wel aan-
wezig te hebben in een groter aantal dan door 
het college is aangegeven. 

3.Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens 
het eerste lid aangewezen gedeelte van de ge-
meente ontheffing verlenen van het in het 
tweede lid gestelde verbod. 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke 
of schadelijke dieren 
1. Het is verboden op door het college ter voor-
koming of opheffing van overlast of schade aan 
de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, 
buiten een inrichting in de zin van de Wet mili-
eubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide 
dieren:  
a. aanwezig te hebben;  
b. aanwezig te hebben anders dan met inacht-
neming van de door het college in het aanwij-
zingsbesluit gestelde regels;  
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan 
in het aanwijzingsbesluit is aangegeven of  
te voeren.  
2. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens 
het eerste lid aangewezen plaats ontheffing 
verlenen van een of meer verboden als bedoeld 
in het eerste lid. 

Opmerking: toevoeging VNG-model 

 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
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Artikel 2:64 Bijen 

1.Het is verboden bijen te houden: 

a. binnen een afstand van dertig meter van 
woningen of andere gebouwen waar overdag 
mensen verblijven; 

b. binnen een afstand van dertig meter van de 
weg. 

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
niet indien op een afstand van ten hoogste zes 
meter vanaf de korven of kasten een afschei-
ding is aangebracht van twee meter hoogte of 
zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- 
en invliegen van de bijen te voorkomen. 

3.Het in het eerste lid, aanhef en onder a, ge-
stelde verbod geldt niet voorzover de bijenhou-
der rechthebbende is op de woningen of ge-
bouwen als bedoeld in dat lid. 

4.Het in het eerste lid, aanhef en onder b, ge-
stelde verbod geldt niet voorzover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
wegenreglement Zuid-Holland. 

5.Het college kan van het in het eerste lid ge-
stelde verbod ontheffing verlenen. 

Artikel 2:64 Bijen  
[vervallen] 
 
 

Opmerking: In het VNG-model wordt aan gemeenten gelaten om wel of niet een verbodsartikel 
– met mogelijkheid tot ontheffing wel of niet op te nemen. Voorstel vanuit de portefeuillehou-
der is het artikel te laten vervallen. 

 

 
Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen 
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot 
het verkoopregister 

 

Nieuwe 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 fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Opmerking: toevoeging cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consu-
mentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen 

 

Nieuwe tekst 

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

Opmerking: toevoeging cf.VNG-model 
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Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:73a  Verbod oplaten ballonnen 
1. Het is verboden zogenoemde wensballon-
nen, van welk materiaal dan ook,  door middel 
van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel 
door middel van helium of andere gassen, op 
te laten stijgen. 
2. Onder een wensballon wordt mede verstaan 
elk voorwerp dat door middel van hete lucht 
afkomstig van vuur, dan wel door middel van 
helium of andere gassen, opstijgt en zonder 
sturing wegdrijft. 
3. Onder een ballon wordt mede verstaan: 
herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, 
Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, 
etc. 

Opmerking: toevoeging op verzoek van portefeuillehouder. 

 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2.73b Verbod carbidschieten 
1.Het is verboden acetyleengas afkomstig van 
een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en 
water of gasmengsels met vergelijkbare eigen-
schappen op explosieve wijze te ontbranden, 
binnen de bebouwde kom. 
2. Het college, dan wel de burgemeester (ieder 
voor zover bevoegd) kan een ontheffing verle-
nen voor carbidschieten, mits aan de nadere 
regels ter bescherming van de openbare orde 
en veiligheid behorende bij dit artikel wordt 
voldaan. 
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover 
de Wet milieubeheer, de Wet Wapens en Muni-
tie, of het Wetboek van Strafrecht van toepas-
sing zijn. 

Opmerking: toevoeging op verzoek van portefeuillehouder. 

 

Afdeling 14. Drugsoverlast  
 

Bestaande tekst 

Artikel 2:74 Drugshandel en drugsgebruik op 
straat 

2. Het is verboden, onverminderd het bepaalde 
in de Opiumwet en ter voorkoming en ophef-
fing van overlast in de woon- en leefomgeving, 
op door de burgemeester aangewezen plaatsen 
op of aan de weg, middelen als bedoeld in arti-
kel 2 en 3 van de Opiumwet, te gebruiken of 
voor dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik 
 
Het is verboden op of aan de weg, op een ande-
re openbare plaats of in een voor publiek toe-
gankelijk gebouw middelen als bedoeld in de 
artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop 
gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, 
dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten 
of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of 
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voorhanden te hebben. stoffen voorhanden te hebben. 

Opmerking: toevoeging VNG-model 

 
 

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op 
openbare plaatsen en gebiedsontzegging 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 
1. De burgemeester kan in het belang van de 
openbare orde, het voorkomen of beperken van 
overlast, het voorkomen of beperken van aan-
tastingen van het woon- of leefklimaat, de vei-
ligheid van personen of goederen, de gezond-
heid of de zedelijkheid aan een persoon die 
strafbare feiten of openbare orde verstorende 
handelingen verrichten een bevel geven zich 
gedurende ten hoogste 24  uur niet in een of 
meer bepaalde delen van de gemeente op een 
openbare plaats op te houden.  
2. Met het oog op de in het eerste lid genoem-
de belangen kan de burgemeester aan een per-
soon aan wie tenminste eenmaal een bevel als 
bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw  
overtredingen begaat of openbare orde versto-
rende handelingen verricht een bevel geven 
zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een 
of meer bepaalde delen van de gemeente op 
een openbare plaats op te houden.  
3. Een bevel krachtens het tweede lid kan 
slechts worden gegeven als de overtreding  of 
de openbare orde verstorende handeling  bin-
nen 6  maanden na het geven van een eerder 
bevel, gegeven op grond van het eerste of 
tweede lid, plaatsvindt.  
4. De burgemeester beperkt de in het eerste of 
tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in ver-
band met de persoonlijke omstandigheden van 
betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burge-
meester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing 
verlenen van een bevel. 

Opmerking: toevoeging op verzoek van politie en portefeuillehouder, cf. VNG-model 

 
 
In het nieuwe VNG-model is in Hoofdstuk 3, die gaat over de seksbranche, gekozen voor een andere 
indeling en andere – meer logisch opgebouwde – benadering. Dit heeft tot gevolg dat de veranderin-
gen, als je deze artikelsgewijs doorloopt, fors zijn en dus veel tekst opleveren. 
In het nieuwe model wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan regels en bedrijfsplan voor de 
inrichtingen, aan de sekswerkers, maar ook aan de klanten. 
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Bestaande tekst 

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, 
straatprostitutie e.d. 
 
Afdeling 1. Begripsbepalingen 

Nieuwe tekst 

Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbran-
che en aanverwante onderwerpen 
 
Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Opmerking: wijziging benaming en indeling. cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 

 

1.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  

a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot 
het verrichten van seksuele handelingen met 
een ander tegen vergoeding; 

b. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt 
tot het verrichten van seksuele handelingen 
met een ander tegen vergoeding; 

c. seksinrichting: de voor het publiek toeganke-
lijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in 
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele 
handelingen worden verricht, of vertoningen 
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 
Onder een seksinrichting worden in elk geval 
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater, een parenclub of een prostitutie-
bedrijf waaronder tevens begrepen een eroti-
sche-massagesalon, al dan niet in combinatie 
met elkaar; 

d. escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep 
van personen of rechtspersoon die bedrijfsma-
tig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was 
prostitutie aanbiedt die op een andere plaats 
dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 

e. sekswinkel: de voor het publiek toegankelij-
ke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goe-
deren van erotisch-pornografische aard aan 
particulieren plegen te worden verkocht of ver-
huurd; 

f.: de natuurlijke persoon of personen of 
rechtspersoon of rechtspersonen die een seks-
inrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel 
exploiteren en de tot vertegenwoordiging van 
die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde 
natuurlijke persoon of personen; 

g. beheerder: de natuurlijke persoon of perso-
nen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoe-
fent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:1 Afbakening  
 
De artikelen 1:2 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet 
van toepassing op het bij of krachtens dit 
hoofdstuk bepaalde. 
 
(Definities komen terug in nieuw artikel 3:2) 
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of escortbedrijf; 

h. bezoeker: degene die aanwezig is in een seks-
inrichting, met uitzondering van: 

de exploitant; 

de beheerder; 

de prostituee; 

het personeel dat in de seksinrichting werk-
zaam is; 

toezichthouders die zijn aangewezen op grond 
van artikel 6:2; 

andere personen wier aanwezigheid in de seks-
inrichting wegens dringende redenen noodza-
kelijk is. 

Opmerking: wijziging benaming en indeling. cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd 
bestuursorgaan: het college of, voorzover het 
betreft voor het publiek openstaande gebou-
wen en daarbij behorende erven als bedoeld in 
artikel 174 van de Gemeentewet, de burge-
meester. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:2 Definities  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
- advertentie: elke commerciële uiting in een 
medium, die een seksbedrijf of een prostituee 
onder de aandacht van het publiek brengt;  
- beheerder: de natuurlijke persoon die door de 
exploitant is aangesteld voor de feitelijke lei-
ding van een seksbedrijf;  
- bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor 
zover het betreft voor het publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven als be-
doeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de 
burgemeester; 
- escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het 
bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie 
in de vorm van bemiddeling tussen klant en 
prostituee;  
- exploitant: de natuurlijke persoon of de be-
stuurder van een rechtspersoon of, voor zover 
van toepassing, de tot vertegenwoordiging van 
die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, 
voor wiens rekening en risico een seksbedrijf 
wordt uitgeoefend; 
- klant: degene die gebruik maakt van de door 
een exploitant van een prostitutiebedrijf of een 
prostituee aangeboden seksuele diensten;  
- prostituee: degene die zich beschikbaar stelt 
tot het verrichten van seksuele handelingen 
met een ander tegen betaling;  
- prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het 
verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen betaling;  
- prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit 
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het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prosti-
tutie;  
- seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het 
bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie 
of tot het verrichten van seksuele handelingen 
voor een ander tegen betaling of uit het be-
drijfsmatig aanbieden van vertoningen van ero-
tisch-pornografische aard in een seksinrichting 
tegen betaling;  
- seksinrichting: voor het publiek toegankelijke 
besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf. 

Opmerking: In de APV van 2014 waren de begrippen opgenomen in artikel 3:1, in de nieuwe APV 
staan de definities in artikel 3:2. 

 
 

Bestaande tekst 

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, 
sekswinkels en dergelijke 

Nieuwe tekst 

Afdeling 2. Vergunning seksbedrijf   

Opmerking: de naam van afdeling 2 en de positionering is gewijzigd cf. VNG-model 
Artikel 3:3 maakte onderdeel uit van afdeling 1., valt nu onder afdeling 2. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:3 Nadere regels 

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde 
belangen, kan het college over de uitoefening 
van de bevoegdheden zoals genoemd in dit 
hoofdstuk nadere regels vaststellen. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:3 Vergunning 
1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefe-
nen zonder vergunning van het bevoegde be-
stuursorgaan. 
2. Het bevoegde bestuursorgaan draagt zorg 
voor een onpartijdige en transparante verle-
ning 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. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

1. Het is verboden een seksinrichting of escort-

Nieuwe tekst 

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen 
 
Het college kan delen van de gemeente aan-
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bedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder ver-
gunning van het bevoegd bestuursorgaan. 

2. In de aanvraag om vergunning en in de ver-
gunning wordt in ieder geval vermeld: 

a. de persoonsgegevens van de exploitant; 

b. de persoonsgegevens van de beheerder; en 

c. de aard van de seksinrichting of het escortbe-
drijf. 

wijzen waarbinnen voor het vestigen van een 
seksinrichting geen vergunning wordt ver-
leend. Daarbij kan worden bepaald dat de 
aanwijzing slechts geldt voor seksinrichtingen 
van seksbedrijven van een nader aangewezen 
aard. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheer-
der 

 

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 levensge-
drag; en 

c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar be-
reikt. 

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 arti-
kel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter 
beschikking gesteld; 

b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf 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 waar-
voor naar Nederlands recht een bevel tot voor-
lopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid 
van het Wetboek van Strafvordering is toegela-
ten; 

c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee 
rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroor-
deeld 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 Vreemdelin-
genwet en de Wet arbeid vreemdelingen; 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor 
seksinrichtingen 
 
Het bevoegde bestuursorgaan kan een maxi-
mum stellen aan het totaal aantal seksinrich-
tingen waarvoor vergunning kan worden ver-
leend. Hierbij kan worden bepaald dat een 
maximum slechts geldt voor seksinrichtingen 
van seksbedrijven van een nader aangewezen 
aard of in nader aangewezen delen van de 
gemeente. 
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- 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 Straf-
recht; 

- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede arti-
kel 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; 

- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weer-
korpsen; 

- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en 
munitie. 

3. Met een veroordeling als bedoeld in het 
tweede lid wordt gelijk gesteld: 

a. 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 euro 
bedraagt; 

b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een 
voorwaardelijke straf. 

4. De periode van vijf jaar, genoemd in het 
tweede lid, wordt: 

a. bij de weigering van een vergunning terugge-
rekend vanaf de datum van beslissing op de 
aanvraag van de vergunning; 

b. bij de intrekking van een vergunning terugge-
rekend vanaf de datum van de intrekking van 
deze vergunning. 

5. De exploitant of de beheerder is binnen de 
laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder 
geweest van een seksinrichting of escortbedrijf 
die voor ten minste een maand door het be-
voegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan 
de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, 
is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem 
terzake geen verwijt treft. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:6 Sluitingstijden 

Het is de houder van een seksinrichting verbo-
den bezoekers tot dit bedrijf toe te laten op 
maandag tot en met zondag tussen 01.30 uur 
en 06.00 uur. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:6 Aanvraag  
1. Een aanvraag om vergunning wordt inge-
diend door gebruikmaking van een door het 
bevoegde bestuursorgaan vastgesteld formu-
lier. 
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2.Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel 
van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 
voor een afzonderlijke seksinrichting andere 
sluitingstijden vaststellen. 

3.Het is bezoekers van een seksinrichting verbo-
den zich daarin te bevinden gedurende de tijd 
dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of 
tweede lid, dan wel krachtens artikel 3.7, eerste 
lid, gesloten dient te zijn. 

4.Het in het eerste tot en met derde lid bepaal-
de geldt niet voorzover in de daarin geregelde 
onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet 
milieubeheer gebaseerde voorschriften. 

2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke 
activiteit vergunning wordt gevraagd, en wor-
den in ieder geval de volgende gegevens en 
bescheiden overgelegd:  
a. de persoonsgegevens van de exploitant;  
b. het nummer van inschrijving in het handels-
register bij de Kamer van Koophandel;  
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aan-
vraag de exploitant een vergunning voor een 
seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploi-
tant verleende vergunning voor een seksbe-
drijf is ingetrokken;  
d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitge-
oefend;  
e. het adres van een onder het seksbedrijf 
vallende seksinrichting;  
f. het vaste telefoonnummer dat in adverten-
ties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;  
g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht 
van de exploitant;  
h. voor zover van toepassing, de verblijfstitel 
van de exploitant;  
i. een actuele verklaring betalingsgedrag na-
koming fiscale verplichtingen, verstrekt door 
de Belastingdienst;  
j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant ge-
rechtigd is tot het gebruik van de ruimtes be-
stemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;  
k. voor zover van toepassing, de plaatselijke 
ligging van de seksinrichting waarvoor vergun-
ning wordt aangevraagd, door middel van een 
situatieschets met een noordpijl en schaalaan-
duiding;  
l. voor zover van toepassing, de plattegrond 
van de seksinrichting waarvoor vergunning 
wordt aangevraagd, door middel van een te-
kening met een schaalaanduiding.  
3. Als er een beheerder is aangesteld, is het 
tweede lid, onder a, b, c, g en h, van overeen-
komstige toepassing op de beheerder.  
4. Het bevoegde bestuursorgaan kan  aanvul-
lende gegevens of bescheiden verlangen. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; 
(tijdelijke) sluiting 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
1. Een vergunning wordt geweigerd als:  
a. de exploitant of de beheerder onder curate-
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1. Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, 
genoemde belangen of in geval van strijdigheid 
met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het be-
voegd bestuursorgaan: 

a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, 
eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren 
vaststellen; 

b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan 
niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting 
bevelen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 
van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het 
bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid 
bedoelde besluit openbaar bekend overeenkom-
stig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht. 

le staat;  
b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit 
het ouderlijk gezag of de voogdij;  
c. de exploitant of de beheerder onherroepe-
lijk is veroordeeld voor een gewelds- of zeden-
delict 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 
aanvraag 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 
overige personen betreft, nog niet de leeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van 
mensenhandel of verblijven of werken in strijd 
met het bepaalde bij of krachtens de 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 on-
herroepelijk is veroordeeld tot een onvoor-
waardelijke 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 rechter-
lijke uitspraak of strafbeschikking onherroepe-
lijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van € 500 of meer of tot een andere 
hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder a, van het Wetboek van Strafrecht, 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 rijksbelas-
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tingen;  
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 
weerkorpsen; 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 seks-
bedrijf strijd op zal leveren met een geldend 
bestemmingsplan, een bestemmingsplan in 
ontwerp dat ter inzage is gelegd, een beheers-
verordening of een aanwijzing als bedoeld in 
artikel 3:4.  
2. Met een veroordeling als bedoeld in het 
eerste lid, onder h, wordt gelijkgesteld:  
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een 
zodanige 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, der-
de lid, onder a, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 
€ 375 bedraagt.  
3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eer-
ste 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 vergun-
ning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aan-
hef en onder a tot en met f, of tweede lid, 
aanhef onder a tot en met g, of in het geval en 
onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 
van de Wet bevordering integriteitsbeoorde-
lingen door het openbaar bestuur is ingetrok-
ken, 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-
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trekking heeft op het uitoefenen van een pros-
titutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor 
eerder 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 ex-
ploitant de bij artikel 3:17 gestelde verplich-
tingen zal naleven. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door 
exploitant en beheerder 

1. Het is verboden een seksinrichting voor be-
zoekers geopend te hebben, zonder dat de in-
gevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde 
exploitant of beheerder in de seksinrichting 
aanwezig is. 

2. De exploitant en de beheerder zien er voort-
durend op toe dat in de seksinrichting: 

geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder 
in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV 
(misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven 
tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishande-
ling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het 
Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, 
in de Opiumwet en in de Wet wapens en muni-
tie; en geen prostitutie wordt uitgeoefend door 
personen in strijd met het bij of krachtens de 
Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelin-
genwet bepaalde. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning  
1. De vergunning vermeldt in ieder geval:  
a. de naam van de exploitant;  
b. voor zover van toepassing, die van de be-
heerder;  
c. voor welke activiteit de vergunning is ver-
leend;  
d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitge-
oefend;  
e. het vaste telefoonnummer dat in adverten-
ties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;  
f. indien van toepassing, het adres van de on-
der dat seksbedrijf vallende seksinrichting 
waarvoor de vergunning mede is verleend;  
g. de voorschriften en beperkingen die aan de 
vergunning zijn verbonden;  
h. indien van toepassing, de geldigheidsduur 
van de vergunning;  
i. het nummer van de vergunning.  
2. De exploitant draagt er zorg voor dat de 
vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar 
aanwezig is in de seksinrichting waarvoor de 
vergunning mede is verleend, en tevens dat 
aan de buitenzijde van de seksinrichting zicht-
baar is dat hij over een vergunning voor die 
seksinrichting beschikt. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden 
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1. Het is verboden, door handelingen, houding, 
woord, gebaar of op andere wijze, passanten 
tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan 
wel aan te lokken: 

a. op of aan andere dan door het college aan-
gewezen wegen of gebieden; 

b. gedurende andere dan door het college vast-
gestelde tijden. 

2. Met het oog op de naleving van het in het 
eerste lid gestelde verbod, kan door politieamb-
tenaren het bevel worden gegeven zich onmid-
dellijk in een bepaalde richting te verwijderen. 

1. De vergunning wordt ingetrokken als:  
a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of 
onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag 
een andere beslissing zou zijn genomen als bij 
de beoordeling daarvan de juiste gegevens 
bekend waren geweest;  
b. de vergunning in strijd met een wettelijk 
voorschrift is gegeven;  
c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 
3:13, aanhef en onder a, 3:14, 3:15 en 3:17, 
eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel 
b, aanhef en onder 1°;  
d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben 
voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van 
kracht blijven van de vergunning gevaar ople-
vert voor de openbare orde of veiligheid;  
e. zich een omstandigheid voordoet als be-
doeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en 
met i;  
f. de vergunninghouder dat verzoekt;  
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd 
oplevert met een geldend bestemmingsplan, 
een beheersverordening of een aanwijzing als 
bedoeld in artikel 3:4. 
2. De vergunning kan worden geschorst of 
ingetrokken als:  
a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning 
verbonden voorschriften of beperkingen;  
b. in verband met gewijzigde wettelijke voor-
schriften, gewijzigde omstandigheden of ge-
wijzigde inzichten de bescherming van de be-
langen met het oog waarop het vergunnings-
vereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het 
belang van de vergunninghouder bij behoud 
van de vergunning;  
c. een niet in de vergunning vermelde persoon 
exploitant of beheerder is geworden;  
d. is gehandeld in strijd met een of meer van 
de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde be-
palingen, onverminderd het eerste lid, aanhef 
en onder c;  
e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfs-
plan beschreven maatregelen;  
f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben 
voorgedaan die de vrees wettigen dat het van 
kracht blijven van de vergunning gevaar ople-
vert voor de woon- en leefomgeving of de ge-
zondheid van prostituees of klanten;  
g. de exploitant of de beheerder het toezicht 
op de naleving van het in dit hoofdstuk be-
paalde belemmert of bemoeilijkt;  
h. er bij het seksbedrijf personen tewerkge-
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steld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld 
voor een gewelds- of zedendelict of voor men-
senhandel;  
i. gedurende ten minste zes maanden geen 
gebruik is gemaakt van de vergunning. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 3:10 Sekswinkels 

Het is de rechthebbende op een onroerende 
zaak verboden daarin een sekswinkel te exploi-
teren in door het college in het belang van de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving 
aangewezen gebieden of delen van de gemeen-
te. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandighe-
den 
De vergunninghouder meldt elke verandering 
waardoor zijn seksbedrijf niet langer in over-
eenstemming is met de op grond van artikel 
3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen 
gegevens, zo spoedig mogelijk aan het be-
voegde bestuursorgaan. Deze verleent een 
gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan 
de vereisten voldoet. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aan-
brengen van erotisch-pornografische goederen, 
afbeeldingen en dergelijke 

1. Het is de rechthebbende op een onroerende 
zaak verboden daarin of daarop goederen, op-
schriften, aankondigingen, gedrukte of geschre-
ven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-
pornografische aard openlijk ten toon te stellen, 
aan te bieden of aan te brengen: 

a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de 
rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de 
wijze van tentoonstellen, aanbieden of aan-
brengen daarvan, de openbare orde of de 
woon- en leefomgeving in gevaar brengt; 

b. anders dan overeenkomstig de door het be-
voegd bestuursorgaan in het belang van de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving 
gestelde regels. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet 
van toepassing op het tentoonstellen, aanbie-
den of aanbrengen van goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stuk-
ken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het 
openbaren van gedachten en gevoelens als be-
doeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:11 Verlenging vergunning 
1. Op een aanvraag om verlenging van een 
vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 
3:8 en 3:15, derde lid, van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat actuele 
gegevens en bescheiden waarover het be-
voegde bestuursorgaan al beschikking heeft 
niet nogmaals overgelegd dienen te worden. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 
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Bestaande tekst 

Afdeling 3. Beslissingstermijn; weigeringsgron-
den 

Nieuwe tekst 

Afdeling 3. Uitoefenen seksbedrijf 

Opmerking: Afdeling 3 heeft een andere titel gekregen in de nieuwe APV, waardoor ook de arti-
kelen niet langer corresponderen met de APV, tot nieuwe vaststelling. De aanpassing is cf. VNG-
model. 

 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Paragraaf 3.1 Regels voor alle seksbedrijven 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:12 Beslissingstermijn 

1. Het bevoegd bestuursorgaan neemt het be-
sluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in 
artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na 
de dag waarop de aanvraag ontvangen is. 

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit 
voor ten hoogste twaalf weken verdagen. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; 
aanwezigheid; toegang 
1. Het is de exploitant en de beheerderverbo-
den een prostitutiebedrijf vallende seksin-
richting voor bezoekers geopend te hebben of 
daarin bezoekers toe te laten of te laten ver-
blijven op maandag tot en met zondag tussen 
01.30 en 06.00 uur , tenzij bij vergunning an-
ders is bepaald.  
2. Het is bezoekers van een seksinrichting ver-
boden zich daarin te bevinden gedurende de 
tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn 
voor bezoekers.  
3. Het is de exploitant en de beheerder verbo-
den personen die nog niet de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt toe te laten of te laten 
verblijven in een seksinrichting. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
  

Bestaande tekst 

Artikel 3:13 Weigeringsgronden 

1.De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste 
lid, wordt geweigerd indien: 

a. de exploitant of de beheerder niet voldoet 
aan de in artikel 3:5 gestelde eisen; 

b. de vestiging of de exploitatie van de seksin-
richting of het escortbedrijf in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stads-
vernieuwingsplan of leefmilieuverordening; 

c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of 
het escortbedrijf personen werkzaam zijn of 
zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wet-
boek van Strafrecht of met het bij of krachtens 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:13 Adverteren 
Het is verboden in advertenties voor een seks-
bedrijf: 
a. geen vermelding op te nemen van het tele-
foonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, 
onder e, van het nummer, bedoeld in artikel 
3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;  
b. vermelding op te nemen van een ander tele-
foonnummer dan bedoeld onder a, en  
c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onvei-
lige seks aan te bieden of te garanderen dat 
prostituees die voor of bij het betreffende 
bedrijf werken vrij zijn van seksueel over-
draagbare aandoeningen. 
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de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelin-
genwet bepaalde. 

2.Voor seksinrichtingen en in Nederland geves-
tigde escortbedrijven kan, onverminderd het 
bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld 
in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd, of 
de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 
3:9, eerste lid, achterwege worden gelaten in 
het belang van: 

a. het voorkomen of beperken van overlast; 

b. het voorkomen of beperken van aantasting 
van het woon- en leefklimaat; 

c. de veiligheid van personen of goederen; 

d. de verkeersvrijheid of – veiligheid; 

e. de gezondheid of zedelijkheid; 

f. de arbeidsomstandigheden van de prostituee. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging 
beheer 

Nieuwe tekst 

Paragraaf 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrij-
ven en prostituees   

Opmerking: Afdeling 4 bestaat niet meer, er zijn nu wel paragrafen ingevoerd. Aanpassing cf. 
VNG-model. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 

1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge 
artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploi-
tant, de exploitatie van de seksinrichting of het 
escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd. 

2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging 
van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan 
schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursor-
gaan. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; 
verbod werken voor onvergund prostitutiebe-
drijf 
1. Het is een exploitant verboden een prostitu-
ee voor of bij zich te laten werken die:  
a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; 
b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met 
het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelin-
genwet 2000. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model (variant 1) 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 3:15 Wijziging beheer 

1. 

Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, 
onder g, het beheer in de seksinrichting of het 
escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de 
exploitant daarvan binnen een week na de fei-
telijke beëindiging van het beheer schriftelijk 
kennis aan het bevoegd bestuursorgaan. 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:15 Bedrijfsplan 
1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een be-
drijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschre-
ven welke maatregelen de exploitant treft:  
a. op het gebied van hygiëne;  
b. ter bescherming van de gezondheid, de vei-
ligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de 
prostituees;  
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2. 

Het beheer kan worden uitgeoefend door een 
nieuwe beheerder, indien het bevoegd be-
stuursorgaan op aanvraag van de exploitant 
heeft besloten de verleende vergunning over-
eenkomstig de wijziging in het beheer te wijzi-
gen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, 
aanhef en onder a, is van overeenkomstige 
toepassing. 

3. 

In afwachting van het besluit bedoeld in het 
tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend 
door een nieuwe beheerder zodra de exploitant 
een aanvraag als bedoeld in het tweede lid 
heeft ingediend, totdat over de aanvraag is 
besloten. 

c. ter bescherming van de gezondheid van de 
klanten;  
d. ter voorkoming van strafbare feiten.  
2. De door de exploitant te treffen maatregelen, 
bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, 
waarborgen dat:  
a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan 
de algemene eisen die hiervoor in de branche 
gelden en dat dit controleerbaar is;  
b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maat-
regelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en 
inrichting van de werkruimten treft voor gezon-
de en veilige werkomstandigheden voor prosti-
tuees;  
c. in de werkruimten te allen tijde voldoende 
condooms met een CE-markering voor gebruik 
beschikbaar zijn;  
d. in de werkruimten voor de prostituees een 
goed functionerende alarmvoorziening aanwe-
zig is;  
e. de prostituee zich regelmatig kan laten on-
derzoeken op seksueel overdraagbare aandoe-
ningen en door de exploitant voldoende geïn-
formeerd is over de mogelijkheden van een 
dergelijk onderzoek;  
f. de prostituee niet gedwongen wordt zich 
geneeskundig te laten onderzoeken;  
g. de prostituee vrij is in de keuze van de 
arts(en) die zij wil bezoeken;  
h. de prostituee klanten en diensten kan weige-
ren zonder dat dat voor haar andere werk-
zaamheden gevolgen heeft;  
i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs 
te gebruiken zonder dat dat voor haar werk-
zaamheden gevolgen heeft;  
j. aan de voor de exploitant werkzame beheer-
der voldoende professionele eisen op het ge-
bied van agressiebeheersing en bedrijfshulpver-
lening worden gesteld en waar nodig wordt 
gezorgd voor scholing hierin;  
k. de exploitant zich een oordeel vormt over de 
mate van zelfredzaamheid van de prostituee 
voordat deze voor of bij hem gaat werken, ten-
einde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen 
die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opge-
nomen;  
l. de exploitant voor elke voor of bij hem werk-
zame prostituee kan aantonen onder welke 
verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar dien-
sten aanbiedt;  
m. de exploitant of beheerder zich er regelma-
tig van vergewist dat de prostituee niet door 
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derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat 
hij in dit kader informatie van hulpverleningsin-
stanties ter beschikking stelt;  
n. de exploitant aan de voor of bij hem werk-
zame prostituees informatie ter beschikking 
stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen 
als een prostituee wil stoppen met haar werk in 
de prostitutie;  
o. de overlast aan de omgeving van de onder 
het seksbedrijf vallende seksinrichtingen be-
perkt wordt.  
3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aan-
vraag om een vergunning.  
4. De exploitant meldt een voorgenomen wijzi-
ging van het bedrijfsplan onverwijld aan het 
bevoegde bestuursorgaan. De wijziging wordt 
na goedkeuring van het bevoegde bestuursor-
gaan als onderdeel van het bedrijfsplan aange-
merkt, als deze voldoet aan de eisen die over-
eenkomstig het eerste en tweede lid aan een 
bedrijfsplan worden gesteld.  
5. De rechten voor prostituees, die worden 
gewaarborgd op grond van het tweede lid, 
worden op schrift gesteld en in een voor haar 
begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee 
die werkzaam is voor of bij de exploitant.  
6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee 
talen en voor de klant goed zichtbaar bekend 
gemaakt dat een prostituee klanten en diensten 
mag weigeren en mag weigeren alcohol of 
drugs te gebruiken.  
 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

Afdeling 5. Overgangsbepaling 
 

Artikel 3:16 Overgangsbepaling 

[vervallen] 

Nieuwe tekst 

- 
 
Artikel 3:16  
[vervallen] 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de ex-
ploitant en beheerder prostitutiebedrijf 
1. De exploitant of de beheerder is aanwezig 
gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf 
daadwerkelijk wordt uitgeoefend.  
2. De exploitant van een prostitutiebedrijf 
draagt er zorg voor dat:  
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a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame 
prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden 
kunnen bepalen;  
b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie 
wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn 
opgenomen van in ieder geval;  
1°. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkza-
me prostituees;  
2°. de verhuuradministratie;  
3°. met betrekking tot alle voor of bij het prosti-
tutiebedrijf werkzame prostituees, de docu-
mentatie die ten grondslag ligt aan de vorming 
van het oordeel over de mate van zelfredzaam-
heid, bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, onder 
k;  
4°. de werkroosters van de beheerders;  
c. de bedrijfsadministratie met inachtneming 
van de wettelijke termijnen wordt bewaard en 
te allen tijde beschikbaar is voor toezichthou-
ders;  
d. medewerkers van de gemeentelijke gezond-
heidsdienst en van andere door de burgemees-
ter of het college aangewezen instellingen wor-
den toegelaten tot seksinrichtingen als ze voor-
nemens zijn voorlichtings- en preventieactivitei-
ten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te 
verspreiden;  
e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder 
signaal van mensenhandel of andere vormen 
van dwang en uitbuiting;  
f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan 
wordt gemeld als gedurende ten minste één 
maand geen gebruik gemaakt zal worden van 
de vergunning. Deze melding vermeldt de reden 
en de verwachte duur;  
g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede 
gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

- 
 
- 

Nieuwe tekst 

Paragraaf 3.3 Raam- en straatprostitutie   
 
Artikel 3:18 Raamprostitutie 
Het is een prostituee verboden:  
a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang 
naar een gebouw aan klanten die zich op of 
aan de weg bevinden beschikbaar te stellen; 
en  
b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich 
aan passanten op te dringen dan wel zich on-
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gekleed of vrijwel ongekleed achter het raam 
van een seksinrichting of in de toegang tot een 
seksinrichting op te houden.  
 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:19 Straatprostitutie 
Het is verboden zich op of aan de weg of op, 
aan of in een andere vanaf de weg zichtbare 
plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor 
een vergunning is verleend, op te houden met 
het kennelijke doel zich beschikbaar te stellen 
voor prostitutie of op of aan de weg ontuchti-
ge handelingen te verrichten als dit kennelijk 
geschiedt in het kader van prostitutie.  
 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie 
Met het oog op de naleving van het verbod, 
bedoeld in artikel 3:19, eerste lid, kan door 
een politieambtenaar of toezichthouder het 
bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een 
bepaalde richting te verwijderen. 
 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Bestaande tekst 

- 
 
- 

Nieuwe tekst 

Afdeling 4. Overige bepalingen   
 
Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten 
1. Het is een klant verboden seksuele hande-
lingen te verrichten met een prostituee van 
wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden 
dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant 
aan wie geen vergunning voor een prostitutie-
bedrijf is verleend.  
2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan 
of in een andere voor publiek toegankelijke 
plaats gebruik te maken van de diensten van 
een prostituee.  
3. Het in het tweede lid genoemde verbod 
geldt niet in een seksinrichting waarvoor een 
vergunning is verleend. 
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Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en 
aanbrengen van erotisch-pornografische goe-
deren, afbeeldingen en dergelijke 
1. Het is de rechthebbende op een onroerende 
zaak verboden daarin of daarop goederen, 
opschriften, aankondigingen, gedrukte of ge-
schreven stukken dan wel afbeeldingen van 
erotisch-pornografische aard openlijk ten toon 
te stellen, aan te bieden of aan te brengen als 
de burgemeester aan de rechthebbende heeft 
bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstel-
len, aanbieden of aanbrengen daarvan, de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving in 
gevaar brengt.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aan-
zien van het tentoonstellen, aanbieden of 
aanbrengen van goederen, opschriften, aan-
kondigingen, gedrukte of geschreven stukken 
dan wel afbeeldingen, die dienen tot het 
openbaren van gedachten en gevoelens, be-
doeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het ui-
terlijk aanzien van de gemeente 
 
Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting 
 
Bestaande tekst 

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 

Nieuwe tekst 

Artikel 4:1 Definitie 
h. HMRI-99: Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai, van het ministerie van VROM, 
uitgave 1999. 
  

Opmerking: aanpassing op advies van de ODWH. 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

1. Het college kan per kalenderjaar collectieve 
festiviteiten aanwijzen en nadere regels stellen 
ten aanzien van het aantal dagen, de dagdelen, 

Nieuwe tekst 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten  
1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 
van deze verordening gelden niet voor door 
het college per kalenderjaar aan te wijzen 
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de geluidsnormen, de verlichting, het geluidsni-
veau, de geluidswaarden. 

2. Het college kan wanneer een collectieve fes-
tiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een 
festiviteit terstond als collectieve festiviteit 
aanwijzen. 

collectieve festiviteiten gedurende de daarbij 
aan te wijzen dagen of dagdelen. 
2. De voorwaarden met betrekking tot de ver-
lichting ten behoeve van sportbeoefening in de 
buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste 
lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collec-
tieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te 
wijzen dagen of dagdelen. 
3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste 
en tweede lid, kan het college bepalen dat de 
aanwijzing slechts geldt in een of meer delen 
van de gemeente. 
4. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste 
lid, kan het college het eindtijdstip bepalen en 
maximaal toelaatbare geluidniveaus vaststel-
len. 
5. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste 
lid mag het equivalente geluidniveau Leq,T, 
veroorzaakt door de inrichting, niet meer be-
dragen dan 70 dB(A) en 82 dB(C), gemeten op 
de gevel van geluidgevoelige gebouwen en 
niet meer dan 55 dB(A) in een geluidgevoelige 
ruimte van een woning van derden, bij geslo-
ten ramen en deuren van de woning. 
6. Het college kan wanneer een collectieve 
festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, 
een festiviteit terstond als collectieve festivi-
teit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen. 
7. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid 
wordt het, binnen het bebouwde gedeelte van 
de inrichting, ten gehore brengen van extra 
muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Be-
sluit - zondag tot en met donderdag uiterlijk 
om 24.00 uur te worden beëindigd en op za-
terdagnacht (de nacht van vrijdag op zaterdag) 
en zondagnacht (de nacht van zaterdag op 
zondag) uiterlijk om 01.00 uur. 

Opmerking: aanpassing grotendeels in navolging van het VNG-model, ook aanpassingen op ad-
vies van de omgevingsdienst, rekening houdend met het parallel op- en vast te stellen Evene-
mentenbeleid. 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden, mits de houder van de inrichting ten 
minste drie weken voor de aanvang van de fes-

Nieuwe tekst 

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 
12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden binnen de inrichting, waarbij de ge-
luidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 , 
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tiviteit het college daarvan in kennis heeft ge-
steld. 

2. Het college kan voor de incidentele festivitei-
ten bedoeld als in het eerste lid nadere regels 
stellen ten aanzien van het aantal dagen, de 
dagdelen, de geluidsnormen, de verlichting, het 
geluidsniveau, de geluidswaarden. 

 

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 festiviteit het 
college daarvan in kennis heeft gesteld. 
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal twaalf incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te hou-
den ten behoeve van sportactiviteiten waarbij 
artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit niet 
van toepassing is, mits de houder van de in-
richting ten minste twee weken voor de aan-
vang van de festiviteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 
3. Bij een kennisgeving als bedoeld in het 
tweede  lid kan het college het eindtijdstip 
bepalen. 
4. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van een kennisgeving. 
5. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 
wanneer het formulier, volledig en naar waar-
heid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats 
op dat formulier vermeld. 
6. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn 
gedaan wanneer het college op verzoek van de 
houder van een inrichting een incidentele fes-
tiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat. 
7. Indien een incidentele festiviteit niet gekop-
peld is aan een evenement en binnen het ge-
bouw van een inrichting blijft, mag het equiva-
lente geluidsniveau Leq,T veroorzaakt door de 
inrichting, niet meer bedragen dan 70 dB(A) en 
82 dB(C), gemeten op de gevel van geluidge-
voelige gebouwen, en 55 dB(A) in een geluids-
gevoelige ruimte van een woning van derden, 
bij gesloten ramen en deuren van de woning. 
8. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid 
wordt het ten gehore brengen van extra mu-
ziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in 
de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit - 
van zondag tot en met donderdag uiterlijk om 
24.00 uur beëindigd en op zaterdagnacht (de 
nacht van vrijdag op zaterdag) en zondagnacht 
(de nacht van zaterdag op zondag) uiterlijk om 
01.00 uur beëindigd. 
9. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 
voor het onmiddellijk doorlaten van personen 
of goederen. 
10. De drijver van de inrichting waar een inci-
dentele festiviteit plaatsvindt, licht omwonen-
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den binnen een straal van vijftig meter 48 uur 
voor het begin van de festiviteit in over de 
voorgenomen festiviteit op de wijze zoals is 
aangegeven op het meldingsformulier. 
11. Het gebruik van een aanwezige omroepin-
stallatie beperkt zich tot het aankondigen van 
het starten en beëindigen van wedstrijd- of 
feestonderdelen. 

Opmerking: Grotendeels zijn voor de incidentele festiviteiten dezelfde voorwaarden van kracht 
als in de vorige APV, waar het gaat om de hoeveelheid toegestane festiviteiten. Voor wat betreft 
geluidsnormen zijn de regels cf. het VNG-model expliciet gemaakt en zijn er regels opgenomen 
omtrent de verlichting. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 4:4 (vervallen) 

Nieuwe tekst 

Artikel 4:4 Wijze van geluidmeten 
1. Metingen en berekeningen ter controle van 
voornoemde geluidniveaus vinden plaats 
overeenkomstig de HMRI-99. 
2. In tegenstelling tot de HMRI-99 worden op 
het gemeten signaal in dB(A) of dB(C) geen 
correcties meer toegepast. 
3. In tegenstelling tot de HMRI-99 mogen me-
tingen ook uitgevoerd worden met een, vol-
gens de specificaties van IEC-publicatie 60651, 
type 2 geluidniveau-meter. 
4. Metingen in de buitenlucht vinden plaats op 
een hoogte van minimaal 1,5 meter en maxi-
maal 2 meter boven plaatselijk maaiveld. 
5. Metingen in geluidgevoelige ruimten vinden 
plaats op ten minste de volgende afstanden: 
1,5 meter boven de vloer, 1,5 meter van ramen 
en 1 meter van muren. 
6. In geval het geluidniveau op de gevel van 
een geluidgevoelig gebouw wordt vastgesteld, 
wordt de gevel op de begane grond ook als 
gevel van het geluidgevoelig gebouw gezien als 
geluidgevoelige ruimten slechts op de hoger 
gelegen etages aanwezig zijn. 
 

Opmerking: Toevoeging op advies van de Omgevingsdienst om toezicht en handhaving mogelijk 
te maken. 

 
 
 

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 4:17 Begripsbepaling 

Nieuwe tekst 

Artikel 4:17 Definitie 
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Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente 

Afdeling 2. Collecteren 

 

Bestaande tekst 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

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. 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen  
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die 
wordt gehouden: 
a.  door een instelling met een CBF-keurmerk. 
een CBF-Certificaat of een door het CBF ver-
strekte Verklaring van geen bezwaar. Voor deze 
categorie geldt dat met een kennisgeving kan 
worden volstaan. 
b. door een andere, door het college aangewe-
zen instelling.  
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing 

Opmerking: aanpassing grotendeels cf. VNG-model. Op verzoek van afdeling vergunningen is de 
passage met het CBF-keurmerk ingevoegd. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting 

1.  Het verbod als bedoeld in artikel 5:15, eerste 
lid geldt niet voor venten met gedrukte of ge-
schreven stukken waarin gedachten en gevoe-
lens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 
7, eerste lid, van de Grondwet. 

2. Het college kan de vrijheid van meningsuiting 
als bedoeld in het eerste lid beperken door een 
verbod in te stellen: 

op door het college aangewezen openbare 
plaatsen, of 

voor bepaalde dagen en uren. 

3.Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod als bedoeld in het tweede lid. 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:16 [vervallen] 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 
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1. Het is verboden zonder kennisgeving aan de 
burgemeester een snuffelmarkt te organiseren. 
2. Het verbod geldt niet voor ruimten die uit-
sluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdu-
rend in gebruik zijn als winkel in de zin van de 
Winkeltijdenwet. 
3. Het college kan nadere regels stellen ten 
aanzien van het eerste lid. 

1. Het is verboden zonder vergunning van de 
burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.  
2. Het verbod is niet van toepassing op ruimten 
die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en 
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin 
van de Winkeltijdenwet.  
3. De burgemeester weigert de vergunning we-
gens strijd met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan of voorbe-
reidingsbesluit. 

Opmerking: aanpassing cf. VNG-model, variant 1. 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswer-
ken 
2. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpoli-
tiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaats-
werken of de Vaarwegenverordening Zuid-
Holland. 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswer-
ken  
2. Het verbod is niet van toepassing op situa-
ties waarin wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht, het Binnenvaartpolitieregle-
ment, de Wet beheer rijkwaterstaatswerken of  
de vaarwegenverordening Zuid-Holland. 

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen 
1. Het is verboden zonder redelijk doel zich vast 
te houden aan een vaartuig in openbaar water, 
daarop te klimmen of zich daarop of daarin te 
begeven of te bevinden. 
2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is 
verboden een vaartuig, liggend in of aan een 
openbaar water, los te maken. 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:31 A Overlast aan vaartuigen  
1. Het is verboden zich zonder redelijk doel vast 
te houden aan een vaartuig in openbaar water, 
daarop te klimmen of zich daarop of daarin te 
begeven of te bevinden.  
2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is 
verboden een vaartuig, liggend in of aan een 
openbaar water, los te maken. 

Opmerking: Op verzoek van de portefeuillehouder is een artikel toegevoegd (5:31 B). Dit maakt 
het noodzakelijk om het oorspronkelijke artikel 5:31, te voorzien van een A, zodat 5:31 B kan 
worden toegevoegd.  

 
 

Bestaande tekst 

- 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:31 B Snelheid van motorvaartuigen  
1. Het is verboden om in door het college aan-
gewezen gebied of gebieden met een gemotori-
seerd vaartuig te varen, te doen of te laten va-
ren met een hogere snelheid dan zes kilometer 
per uur. 
2. Het college kan ontheffing van het verbod in 
het eerste lid verlenen wanneer tijdens een 
evenement uit veiligheidsoverwegingen een 
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hogere vaarsnelheid is vereist.  
3. Voor organisatoren van evenementen, be-
kend bij de gemeente, geldt het verbod als be-
doeld in het eerste lid niet in die gevallen waar-
in de veiligheid gedurende de wedstrijd in het 
geding is. 
4. Het bepaalde in artikel 5:31B, eerste lid, geldt 
niet voor zover de provinciale milieuverorde-
ning van toepassing is. 

Opmerking: Op verzoek van de portefeuillehouder is artikel 5:31 B toegevoegd, om effectiever 
optreden tegen het snelvaren door de politie mogelijk te maken. 

 
 

Bestaande tekst 

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en 
ruiterverkeer 
 

Nieuwe tekst 

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en 
ruiterverkeer in natuurgebieden 

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model. 

 
 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:32 Crossterreinen 
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg 
zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als be-
doeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 een 
wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een 
wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden 
of te doen houden dan wel daaraan deel te 
nemen, dan wel een motorvoertuig of een 
bromfiets met het kennelijke doel daartoe 
aanwezig te hebben. 
2. Het college kan terreinen aanwijzen waar-
voor het verbod niet van toepassing is. Het kan 
daarbij regels stellen voor het gebruik van deze 
terreinen: 
a. in het belang van het voorkomen of beperken 
van overlast; 
b. in het belang van de bescherming van het 
uiterlijk aanzien van de omgeving en ter be-
scherming van andere milieuwaarden; 
c. in het belang van de veiligheid van de deel-
nemers van de in het eerste lid bedoelde wed-
strijden en ritten of van het publiek. 
3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt 
dat onder weg verstaan wat artikel 1 van de 
Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat. 
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzo-

Nieuwe tekst 

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

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:33 Beperking verkeer 
 
1. Het is verboden binnen voor publiek toegan-
kelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of 
voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te 
rijden of zich te bevinden met een motorvoer-
tuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990, een 
bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Re-
glement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
of met een fiets of een paard. 
2. Het college kan terreinen aanwijzen waar-
voor het in het eerste lid gestelde verbod niet 
van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen 
ten aanzien van het gebruik van deze terreinen: 
a. in het belang van het voorkomen van over-
last; 
b. in het belang van de bescherming van na-
tuur- of milieuwaarden; 
c. in het belang van de veiligheid van het pu-
bliek. 
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor 
bestuurders van motorvoertuigen en bromfiet-
sen en voor fietsers of berijders van paarden: 
[…] 
4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
voorts niet: 
a. op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; 
 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebie-
den  
1. Het is verboden binnen voor publiek toegan-
kelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of 
voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te 
rijden of zich te bevinden met een motorvoer-
tuig, een bromfiets, een fiets of een paard.  
 
 
 
 
2. Het verbod is niet van toepassing op door het 
college aangewezen terreinen. Het college kan 
nadere regels stellen voor het gebruik van deze 
terreinen in het belang van:  
a. het voorkomen van overlast;  
b. de bescherming van natuur- of milieuwaar-
den;  
c. de veiligheid van het publiek.  
 
 
3. Het verbod is niet van toepassing op motor-
voertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:  
[…] 
 
4. Het verbod is voorts niet van toepassing:  
 
a. op wegen die gelegen zijn binnen de in het 
eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;  
 

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model. 

 

Afdeling 8. Verbod vuur te stoken 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden 
buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 
 
2. Het verbod geldt niet voorzover het betreft: 
verlichting door middel van kaarsen, fakkels en 
dergelijke; 
sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, 
indien geen afvalstoffen worden verbrand; 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden 
buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken  
 
2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of 
hinder voor de omgeving, is het verbod niet 
van toepassing op:  
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels 
en dergelijke;  
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vuur voor koken, bakken en braden, voorzover 
dat geen gevaar, overlast of hinder voor de om-
geving oplevert. 
3. Het college kan van dit verbod ontheffing 
verlenen. 
 
5. Het verbod geldt niet voorzover in het gere-
gelde onderwerp wordt voorzien door artikel 
429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek 
van Strafrecht of de Provinciale milieuverorde-
ning. 

b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkor-
ven, voor zover geen afvalstoffen worden ver-
brand;  
c. vuur voor koken, bakken en braden.  
3. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod.  
5. Het verbod is niet van toepassing op situa-
ties waarin wordt voorzien door artikel 429, 
aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van 
Strafrecht of de Provinciale milieuverordening. 

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model. 

 
 

Bestaande tekst 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen 
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op de 
daartoe door het college aangewezen plaatsen. 
 
 
3. Het college kan op verzoek van de nabe-
staande die zorgdraagt voor de asbus op grond 
van bijzondere omstandigheden ontheffing 
verlenen van het verbod uit het eerste lid, be-
houdens de gemeentelijke begraafplaatsen en 
crematoriumterreinen. 

Nieuwe tekst 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen  
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:  
a. verharde delen van de weg;  
b. gemeentelijke begraafplaatsen en cremato-
riumterreinen. 
3. Het college kan op verzoek van de nabe-
staande die zorg draagt voor de asbus op grond 
van bijzondere omstandigheden ontheffing 
verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste 
lid, onder a.  
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Opmerking: Aanpassing cf. APV VNG-model na zomeraanpassing. 

 
 
 

Bestaande tekst 

 Artikel 6:1 Strafbepaling 
Overtreding van het bij of krachtens deze ver-
ordening bepaalde en op grond van artikel 1:4 
daarbij gegeven voorschriften en beperkingen 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of een geldboete van de tweede 
categorie en kan bovendien worden bestraft 
met openbaarmaking van de rechterlijke uit-
spraak. 

Nieuwe 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 
toepassing op overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens de artikelen 2:10, 2:11, tweede 
lid, 2:12, eerste lid. 
3. In geval van overtreding van de krachtens 
artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsre-
gio’s gestelde regels kan het college een be-
stuurlijke boete opleggen van ten hoogste de 
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geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van 
de Wet veiligheidsregio’s. 

Opmerking: Binnen het model van de VNG is gekozen voor de mogelijkheid voor de geldboete 
van de tweede categorie en om het lid op te nemen aangaande de overtreding van artikel 3 van 
de Wet veiligheidsregio’s. 

 
 

Bestaande tekst 

 Artikel 6:2 Toezichthouders 
1. Met het toezicht op de naleving van het be-
paalde bij of krachtens deze verordening zijn 
belast: opsporingsambtenaren van de politie en 
de handhavers APV. 
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving 
van het bepaalde bij of krachtens deze verorde-
ning belast de bij besluit van het college dan wel 
de burgemeester aan te wijzen personen. 
3. Voor de opsporing van overtredingen en of 
strafbare feiten zijn belast: opsporingsambtena-
ren van de politie. 

Nieuwe tekst 

Artikel 6:2 Toezichthouders 
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of 
krachtens deze verordening bepaalde zijn be-
last: opsporingsambtenaren van de politie en 
de handhavers APV.  
2. Het college dan wel de burgemeester kan 
daarnaast andere personen met dit toezicht 
belasten. 

Opmerking: Aanpassing op voorspraak van politie en RIEC. 

 

 

 

Bestaande tekst 

 Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrek-
king oude verordening 
1. De Algemene Plaatselijke Verordening voor 
de gemeente Leiderdorp 2013 wordt ingetrok-
ken. 
 

Nieuwe tekst 

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

Opmerking: Aanpassing cf. het VNG-model. 

 

 

Bestaande tekst 

Artikel 6:6 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Alge-
mene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014. 

Nieuwe tekst 

Artikel 6:6 Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking op de eer-
ste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 

Opmerking: Aanpassing cf. het VNG-model. 

 

 

Bestaande tekst 

 - 

Nieuwe tekst 

Artikel 6:6 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Alge-
mene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 
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2014. 

Opmerking: Aanpassing cf. het VNG-model. 

 


