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Artikel 2:48A Verbod speelgoed- en nepwapens
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 nepwapens te
vervoeren of bij zich te hebben wanneer daardoor gevaar dreigt voor de openbare orde of veiligheid.
Vraag: 
1) Aan welke soorten speelgoed moeten wij hier denken? 
Antwoord:
Hierbij moet worden gedacht aan speelgoedwapens, als balletjespistolen en andere speelgoed- of 
nepwapens die lijken op echte wapens.

2) Is het meevoeren van nepwapens niet nu al in het kader van de wapenwetgeving verboden, zo nee aan 
welke nepwapens moeten we dan denken?
Antwoord:
Ja, nepwapens die op vuurwapens lijken zijn verboden. De wapenwetgeving verbiedt deze 
nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen. Thuis is het toegestaan met nepvuurwapens te 
spelen, mits deze voorzien zijn van een CE-keurmerk.

Vraagsteller: CDA/Medea Hempen
Het CDA heeft de volgende vragen bij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leiderdorp 2018:
1. Art. 1:1: het begrip ‘openbare plaats’ staat twee keer in de lijst met definities. Kan dit worden 
aangepast?
Antwoord:
Ja, dit is aangepast

2. Art. 1:1: het begrip ‘rechthebbende’ staat twee keer én met verschillende uitwerking in de lijst met 
definities. Kan dit worden aangepast?

Antwoord:
Ja, dit is aangepast

3. Art. 1:1: volgens was-wordt lijst (bijlage 2) zou ook worden toegevoegd: ‘voertuig’. Dat is niet gebeurd. 
Wordt dit begrip alsnog toegevoegd aan de APV 2018 (i.v.m. art. 2:46)?
Antwoord:
Ja, dit is aangepast



4. Art. 1:3: zou volgens was-wordt lijst vervallen, maar staat toch in de nieuwe APV. Graag duidelijkheid 
hierover.
Antwoord:
In de was/wordt staat inderdaad ten onrechte dat dit artikel is vervallen. Dit is aangepast.

5. Art. 2:6 lid 1: ‘Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te 
verspreiden dan wel openlijk aan te bieden.’
In oude APV stond er achter ‘aan te bieden’ nog: ‘op door het college aangewezen openbare plaatsen’.
a. Waarom is dat weggelaten?
b. Houdt het artikellid nu in dat je, uitgezonderd het genoemde onder lid 2 tot en met 4, binnen de 
gemeente geen stukken of afbeeldingen meer onder publiek mag verspreiden?

Antwoord:
a. Zoals in het nieuwe VNG-model wordt voorgesteld, is dit weggelaten. Hiermee volgen we dus de VNG.
b. Dit is inderdaad niet toegestaan, tenzij er door het college ontheffing voor is verleend.

6. Art. 2:24 en art. 4:2 en 4:3: in art. 2:24 lid 3 onder a is de eindtijd voor muziek bij een evenement 
met een bepaald maximaal toelaatbaar geluidsniveau 23.00 uur. In art. 4:2 lid 7 resp. art. 4:3 lid 8 is de 
eindtijd 24.00 uur. Welke verklaring ligt aan dit verschil in eindtijd ten grondslag?

Antwoord:
Bij artikel 2:24 – 3a gaat het om een regulier (klein) evenement, waarbij kan worden volstaan met 
kennisgeving. Als aan de gestelde voorwaarden (zoals aan tijd en geluidniveau) wordt voldaan is een 
vergunning dus niet nodig. Omdat dit dus zonder vergunning mogelijk is, zijn de mogelijkheden beperkter 
(vandaar de 23.00 uur) Indien niet zal worden voldaan aan deze voorwaarden dient dus een vergunning te 
worden aangevraagd.
Voor artikelen 4:2 en 4:3 geldt, dat het gaat om festiviteiten. Het college kan (collectieve festiviteiten- 4:2) 
festiviteiten aanwijzen, waarbij bestaande normen (zoals beschreven in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer) niet gelden. Verder mag een inrichting in een kalenderjaar festiviteiten hebben (incidentele 
festiviteiten- 4:3), maar daaraan is een maximum gesteld (12) om overmatige belasting van het woon- en 
leefklimaat te voorkomen.

7. Art. 2:31 lid c luidt:
‘Het is verboden in een openbare inrichting:
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.’
Wat wordt bedoeld? Zodra aan iemand op het terras spijzen of dranken zijn/worden verstrekt, maakt deze 
persoon toch automatisch gebruik van het terras?

Antwoord:
Het artikel richt zich tot de exploitant. De bepaling is bedoeld om te voorkomen dat het terras een 
tappunt wordt voor passanten. 

8. Art. 2:34a: een buurt- of clubhuis (bijvoorbeeld van een sportvereniging) lijkt zowel te kunnen vallen 
onder de definitie van ‘para commerciële rechtspersoon’ als ‘openbare inrichting’. Klopt dat?
De definities zijn:
* para commerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, 
sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de 
exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;
* openbare inrichting: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of 
clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of 
spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.



Antwoord:
Dat klopt.

9. Art. 2:40: waarom zijn in lid 1 de onderdelen d en e vervallen (betrof de definities van ‘hoogdrempelige’ 
en ‘laagdrempelige inrichtingen’)? Het lijkt ons duidelijker wanneer die worden teruggeplaatst.

Antwoord:
De nieuwe formulering is overgenomen uit het nieuwe VNG-model. We volgen dus de VNG.
Als de voorkeur van de raad uitgaat naar de huidige formulering, kan deze uiteraard gehandhaafd blijven, 
maar bedoelde definities staan al omschreven in artikel 2:38a lid 2 (verwijzing naar de Wet op de 
Kansspelen).

10. Art. 2:57: Waarom is in lid 1 de volgende   door mij gecursiveerde   tekst weggelaten: ‘1. Het is de 
eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
in een recreatiegebied in de periode van april tot en met september zonder dat die hond aangelijnd is.’?

Antwoord:
De nieuwe formulering is overgenomen uit het nieuwe VNG-model. We volgen dus de VNG.
Als de voorkeur van de raad uitgaat naar de huidige formulering, kan deze uiteraard gehandhaafd blijven, 
wat meer mogelijkheden geeft om te differentiëren.

Vraagsteller: CU-SGP/Leander Tramper
1. Wat betekent hoofdstuk 3 van de nieuwe APV voor huidige seksinrichtingen in Leiderdorp? Moeten 

die dicht als gevolg van deze regels? Of moeten zij aanpassingen doen?
Antwoord:
We hebben binnen gemeente Leiderdorp momenteel één sexinrichting. Deze hoeft niet dicht als gevolg 
van de nieuwe regels. De huidige vergunning loopt tot 1 november 2022. 
Nieuwe regels – waaraan de sexinrichting moet voldoen – zijn de regels in Hoofdstuk 3, afdeling 3. 
Voordat een nieuwe vergunning wordt verleend, zal met de exploitant in contact worden getreden door 
de gemeente.

2. Wordt hoofdstuk 3 van de verordening over seksinrichtingen ook gebruikt om een titel in handen te 
hebben om niet gereguleerde prostitutie, bijvoorbeeld in hotels, te controleren?
Antwoord:
Nee.


