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APV Schagen 2016 
 
Bijlage 2b bij raadsvoorstel – te schrappen (laten vervallen) artikelen. 
  
Artikelen waarvan wordt voorgesteld om ze te laten vervallen of niet over te nemen uit het model van 
de VNG. Het betreft 30 artikelen. 
 
Het gaat hier om artikelen die in aanmerking komen om te vervallen vanwege inmiddels gewijzigde 
wetgeving, omdat de materie al elders is geregeld of omdat het artikel voor de gemeente Schagen niet 
(meer) als noodzakelijk wordt beschouwd.  
Het nummer en de kop van het artikel blijft wel behouden. Dat wordt gedaan om de nummering van de 
APV-artikelen niet te verstoren en om voor wat betreft die nummering aansluiting te blijven houden bij 
de modelverordening van de VNG en de jurisprudentie. 
 
Om duidelijk te maken wat het laten vervallen van deze artikelen inhoudt is bij deze artikelen de 
volledige tekst weergegeven. Daarna is ook aangegeven welke argumenten zijn gehanteerd voor het 
laten vervallen van de artikelen. 
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Artikel 2:14 Winkelwagentjes  
1. Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze  

a. te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en 
b. terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf. 

2. Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te 
laten. 

3. Het in het eerste lid onder b bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 
door de Wet milieubeheer. 

Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.  
1. Kelderingangen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare delen van een 
bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers opleveren.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 427, aanhef en 
onder 1. of 3. van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 2:41A Verblijfsontzeggingen 
Het is degene aan wie dit door de burgemeester in het belang van de openbare orde of zedelijkheid is 
bekendgemaakt, verboden zich anders dan in een openbaar middel van vervoer te bevinden op of aan 
door de burgemeester aangewezen wegen en plaatsen gedurende de uren daarbij genoemd. Dit 
verbod geldt gedurende de in de bekendmaking genoemde periode van ten hoogste twaalf 
aaneengesloten weken. 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.  
1. Het is verboden op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of 

verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben. 
2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn 

gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42. 

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.  
1. 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 onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, 
groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden. 

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

Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.  
1. Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de 

glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist. 
2. Dit verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of de provinciale wegenverordening. 

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.  
Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen 
een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek indien:  
a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek; of 
b. daardoor die ingang versperd wordt. 

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen  

Artikel 2:66 Begripsbepaling  
In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de 
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
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Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister  
1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die 

hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de 
burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:  

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed; 
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed; 
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, 

merk en nummer van het goed; 
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en 
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen. 

2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen. 
3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht  
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht: 
1. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:  

a. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het 
adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging; 

b. van een verandering van de onder 1, sub a, bedoelde adressen; 
c. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent; 
d. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de 

rechthebbende verloren is gegaan; 
2. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven; 
3. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard 

van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn; 
4. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de 

staat waarin het goed verkregen is. 

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen  
1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter 

beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een 
vergunning van het college. 

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

Artikel 2:79a Begripsbepaling 
1. Badstrand: de gedeelten van het strand, welke ter exploitatie aan derden zijn verpacht en als 

zodanig middels één of meer borden zijn aangeduid; 
2. Kamperen: het in de open lucht opslaan of opgeslagen hebben of houden van 

kampeerbenodigdheden met het kennelijk oogmerk ter plaatse de nacht door te brengen; 

Artikel 2:81 Plaatsen (brom)fietsen (zie art. 5:12) 
Onverminderd het bepaalde in het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is het 
verboden fietsen of bromfietsen te plaatsen of geplaatst te houden op de toegangspaden of tegen de 
langs de toegangspaden aanwezige afrastering. 

Artikel 2:82 Hinderlijk geluid (zie art. 4:6) 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:6 van deze verordening is het verboden op het strand of 

de toegangspaden door middel van geluidsproducerende of geluidsversterkende apparatuur 
hinderlijk geluid te veroorzaken dan wel door middel van geschreeuw, gezang of spreekkoren de 
omgeving te hinderen. 

2. Het in het eerste lid genoemde verbod is niet van toepassing op ambtenaren van de politie en op 
leden van het reddingswezen bij de uitoefening van hun taak. 
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3. Burgemeester en wethouders kunnen voor het gebruik van geluidsproducerende of 
geluidsversterkende apparatuur door anderen dan genoemd in het tweede lid ontheffing verlenen. 

Artikel 2:84 Honden (zie art. 2:57) 
1. Het is gedurende het badseizoen verboden om van 09.00 tot 19.00 uur één of meer honden op 

het strand of de toegangspaden te hebben, anders dan vastgezet of vastgehouden aan een lijn 
met een lengte van maximaal 1,50 meter. 

2. De eigenaar, houder of verzorger van iedere zich op het strand bevindende hond is verplicht er 
zorg voor te dragen, dat daardoor aan anderen geen overlast of hinder wordt veroorzaakt. 

3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van 
uitwerpselen ontdoet op het strand of op de toegangspaden. 

4. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het derde lid gestelde gebod wordt opgeheven 
indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk 
worden verwijderd. 

Artikel 2:85 Open vuur (zie art. 5:34) 
Onverminderd het bepaalde in artikel 5:34 van deze verordening is het verboden open vuren op of 
nabij het strand te ontsteken of te hebben. 

Artikel 2:87 Hinderlijk spel 
Het is verboden op of aan het badstrand gedurende het badseizoen te spelen of te laten spelen op 
zodanige wijze, dat schade, gevaar of hinder wordt of kan worden veroorzaakt aan andere 
strandbezoekers of aan hun bezit. 

Artikel 2:89 Toegang tot het strand 
Tenzij men daartoe bevoegd is, is het op het badstrand gedurende het badseizoen verboden: 
a. op de aanwezige strandtrappen en –plankieren de vrije doortocht te belemmeren; 
b. de aanwezige strandtrappen of –plankieren te verleggen, op te tillen, te beschadigen of op andere 

wijze afbreuk te doen aan de bruikbaarheid daarvan. 

Artikel 2:93 Kamperen (zie art. 4:18) 
Het is aan anderen dan militairen in dienstverband verboden op het strand of de toegangspaden te 
kamperen dan wel terreinen voor kamperen beschikbaar te stellen of te gedogen dat de terreinen tot 
dat doel gebruikt worden. 

Artikel 4:5a Traditioneel schieten  
Bij traditioneel schieten als bedoeld in artikel 2:18, eerste lid onder g van het Besluit worden de 
volgende regels in acht genomen: 
a. het schieten vindt plaats op ten hoogste […] dagen per week en ten hoogste […] uren per dag; 
b. het schieten vindt uitsluitend plaats tussen […] uur en […] uur; 
c. het aantal schoten per uur bedraagt ten hoogste […]; 
d. de opvangvoorziening voor de kogels is voorzien van geluiddempend materiaal aan de 

buitenzijde. 
  



 

Bijlage 2b – Te schrappen artikelen - versie 20160121 pag. 5 van 9 

 

Artikel 4:6b Geluidhinder door dieren 
Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een dier, moet 
voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt. 
 

Artikel 4:6c (Geluid)hinder door bromfietsen e.d. 
Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zich met een motorvoertuig of 
een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de 
omgeving (geluid)hinder ontstaat. 

Artikel 4:7 Straatvegen  
Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke 
reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten 
staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode. 

Afdeling 5. Snuffelmarkten 

Artikel 5:22 Begripsbepaling  
1. In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek 

toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden 
verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. 

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

Gemeentewet; 
b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24. 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt  
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren. 
2. Het verbod geldt niet voor 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 wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. 
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water  
1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde 

een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit 
door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel 
een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water. 

2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een 
permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee 
weken tevoren een melding aan het college. 

3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een 
beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp. 

4. Van de melding wordt kennis gegeven op de in de gemeente gebruikelijke wijze van 
bekendmaking. 

5. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de 
Provinciale vaarwegenverordening of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet. 
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Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken  
1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van 

openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, 
bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens 
of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn. 

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale 
vaarwegenverordening. 

Artikel 5:31 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. 
 

Afdeling 10. Straatnaamborden, huisnummers e.d. 

Artikel 5:38 Gedoogplicht aanduidingen 
1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk, 

vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders, 
straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers en 
wijkaanduidingen, worden aangebracht, aangehouden, gewijzigd of verwijderd. 

2. Het college geeft tevoren schriftelijk kennis aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid 
van hun voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van straatnaamborden, 
daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers en wijkaanduidingen. 

 

Artikel 5:39 Verwijderen e.d. aanduidingen 
1. Het is verboden enige aanduiding als bedoeld in artikel 5:38, eerste lid te verwijderen, 

wijzigen, beschadigen, verplaatsen of onleesbaar te maken. 
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover het Wetboek van Strafrecht van toepassing 

is. 
3. Het in het eerste lid geldt niet voor de rechthebbende op een bouwwerk die met inachtneming 

van het door burgemeester en wethouders vastgestelde huisnummer de aanduiding hiervan in 
afwijkende vorm wenst aan te brengen. Burgemeester en wethouders kunnen ter zake nadere 
regels stellen. 
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Argumenten om artikelen te schrappen of niet over te nemen. 
 
Er zijn uiteenlopende argumenten om artikelen te schrappen of niet over te nemen van het model van 
de VNG. Daarbij is sprake van verschillende categorieën. 
 
Categorie 1 
Artikelen die niet voorkomen in het model van de VNG 
 
In de APV Schagen 2013 staat een aantal artikelen die niet voorkomen in het model van de VNG. Om 
verschillende redenen wordt voorgesteld om die artikelen niet over te nemen in de nieuwe APV.  
Het gaat om de volgende 11 artikelen: 
  

Artikel Argument om het niet over te nemen 

Artikel 2:41a Verblijfsontzeggingen Komt in art. 2:78 

Artikel 2:79a Begripsbepaling “Kamperen” vervalt als 2:93 vervalt en 
“Badstrand” vervalt als artt.2:87 en 2:89 
vervallen. 

Artikel 2:81 Plaatsen (brom)fietsen Kan als uitwerking van art. 5:12 

Artikel 2:82 Hinderlijk geluid Valt onder art. 4:6 

Artikel 2:84 Honden Wordt opgenomen in art. 2:57 

Artikel 2:85 Open vuur Valt onder art. 5:34 

Artikel 2:87 Hinderlijk spel Lijkt overbodig en praktisch niet handhaafbaar 

Artikel 2:89 Toegang tot het strand Bepaling is overbodig. 

Artikel 2:93 Kamperen Valt onder art. 4:18 

Afdeling 10. Straatnaamborden, huisnummers e.d. 
Artikel 5:38 Gedoogplicht aanduidingen 
Artikel 5:39 Verwijderen e.d. aanduidingen 

Is geregeld in de Verordening naamgeving en 
nummering 
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Categorie 2 
Artikelen die wel voorkomen in het model van de VNG maar die voor de gemeente Schagen niet 
worden beschouwd als noodzakelijk. Het betreft 21 artikelen. 
 
Achter elk artikel is een of meer van de volgende argumenten aangegeven: 
A: In de praktijk doen zich op dit punt binnen de gemeente niet of nauwelijks problemen voor. 
B: Het door het artikel beoogde resultaat kan ook worden bereikt door actie van de burger of 

ondernemer zelf. 
C: Het artikel is in de praktijk niet of nauwelijks handhaafbaar 
D: Het onderwerp is ook al geregeld in andere wetgeving 
E: Het gaat om een zogenaamde “facultatieve bepaling” in het model van de VNG. Een 

facultatieve bepaling is een bepaling waar niet elke gemeente behoefte aan zal hebben en die 
daarom niet wordt beschouwd als een “standaard” element van een APV. 

 

Artikel en evt. opmerking Argument 

2:14 Winkelwagentjes  
Dit artikel is bij de herziening van de model-APV in 2011 facultatief gemaakt. 

A, B, E.  
 

2:17 Kelderingangen e.d.  
Gevaarlijke situaties vallen ook onder het Wetboek van Strafrecht 

A, E, D 

2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. C 

2:45 Betreden van plantsoenen e.d.  
Openbaar Gebied heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan deze bepaling. 

A, C 
 

2:46 Rijden over bermen e.d.  
Openbaar Gebied heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan deze bepaling. 
Valt ook onder de wegenverkeerswetgeving 

A, C, D.  
 

2:51 Neerzetten van fietsen e.d.  
Strekking: een verbod om fietsen e.d. te plaatsen tegen een raam, een raamkozijn, 
een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als de gebruiker 
van dat gebouw het niet wil of als daardoor die ingang versperd wordt. Kan ook 
privaatrechtelijk worden tegengegaan (Burgerlijk Wetboek). 

B, C, D 
 

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen  
2:66 Begripsbepaling 
2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 
2:68 Voorschriften als bedoeld in 437 van het Wetboek van Strafrecht  
Deze afdeling is optioneel en alleen bedoeld voor gemeenten die als aanvulling op 
Strafrechtelijk optreden heling ook via een bestuurlijke aanpak willen tegengaan. 

A, E, D 
 

2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de 
verkoopdagen 
Dit is een aanvulling op de regels in het Vuurwerkbesluit. In dat besluit is sinds de 
aanscherping in december 2014 bepaald dat het verboden is om 
consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. De verkoop van  - 
legaal -  vuurwerk mag op drie dagen plaatsvinden: 29, 30 en 31 december. 
Een aanvullende regeling in de APV wordt voor Schagen niet (meer) als noodzakelijk 
beschouwd. 

A, D  
 

4:5a Traditioneel schieten 
Dit artikel is opgenomen in de model-APV in verband met het traditioneel schieten 
zoals dat vooral wordt gedaan door Brabantse en Limburgse schutterijen. Door een 
wijziging van de Milieuwetgeving is daar geen vergunning meer voor verplicht. Via de 
APV kan nu alsnog iets worden geregeld. In Schagen is daar echter geen behoefte 
aan. 

A, E. 
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Artikel 4:6b Geluidhinder door dieren 
Artikel 4:6c (Geluid)hinder door bromfietsen e.d. 
De artikelen 4:6b en 4:6c zijn nadere (facultatieve) uitwerkingen van artikel 4:6 
“Overige geluidhinder”. Op zich kunnen de onder de artikelen 4:6b en 4:6c bedoelde 
vormen van geluidoverlast echter ook worden aangepakt via artikel 4:6. 
Artikel 4:6 zelf blijft wel nodig, onder meer om in geval van ernstige overlast op te 
kunnen treden tegen ongewenst gebruik van zogenaamde “Mosquito’s”, 
“kattenverjagers” of andere geluidoverlastveroorzakende apparaten. 

C en E 

4:7 Straatvegen 
Strekking: verbod om een voertuig te parkeren of voorwerp te plaatsen op door het 
college aangewezen weggedeelten en tijden. Dit in het belang van het reinigen van de 
weg. 

A 
 

Afdeling 5. Snuffelmarkten 
5:22 Begripsbepaling en 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt  
Tegen het meer dan incidenteel gebruiken van een gebouw voor een snuffelmarkt kan 
ook opgetreden worden op grond van het bestemmingsplan. 

D 

5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 
Wordt ook geregeld via het Binnenvaartpolitiereglement) 

A, D  

5:28 Beschadigen van waterstaatswerken  
De bepaling heeft alleen betrekking op waterstaatswerken in beheer bij de gemeente. 
Het beschadigen van gemeente-eigendommen is al strafbaar op grond van andere 
wetgeving. Bovendien legt het Binnenvaartpolitiereglement aan degene die een 
kunstwerk beschadigt een meldingsplicht op. 

D.  
 

5:31 Overlast aan vaartuigen 
Wordt ook geregeld via het Burgerlijk Wetboek en Binnenvaartpolitiereglement. 

A, C, D  

 
 
 


