
Aanpassingen APV Schagen voorjaar 2018 - Vergelijking “huidige tekst” – “voorgestelde tekst” 

 

Leeswijzer 

Artikel of onderdeel dat wordt aangepast 

Tekst waar de aanpassing betrekking op heeft 

Te verwijderen tekst 

Nieuwe tekst 

 

Artikel 1:6 

Huidige tekst: 

 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: 

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

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na 

het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege 

het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; 

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 

gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke 

termijn; of 

e. indien de houder dit verzoekt. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: 

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

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na 

het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege 

het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; 

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 of gedurende 

een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een 

redelijke termijn; of 

e. indien de houder dit verzoekt. 

 

 

Artikel 1:7 

Huidige tekst: 

 

Artikel 1:7 Termijnen 

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders 

is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 1:7 Termijnen 

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of 

ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen 

verzet. 

2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor 

onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal 

mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft. 

 

 



Artikel 2:25 

Huidige tekst: 

Artikel 2:25 Evenementenvergunning 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement 

te organiseren. 

 

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:  

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b. het evenement tussen 09:00 en 00:00 uur plaats vindt; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur; 

d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins 

een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per 

object; 

f. er een organisator is; en 

g. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

 

3. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein 

evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

 

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 

waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

 

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Voorgestelde tekst: 

Artikel 2:25 Evenementenvergunning 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement 

te organiseren. 

 

2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd. 

 

3. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:  

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b. het evenement tussen 09:00 en 00:00 uur plaats vindt; 

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur; 

d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins 

een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per 

object; 

f. er een organisator is; en 

g. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

 

4. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein 

evenement te verbieden, indien 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 toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 

waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

 

6. 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 2:27 

Huidige tekst: 

 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:  

a. openbare inrichting: 

i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis 

of strandpaviljoen; 

ii. 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 worden verstrekt of bereid; 

b. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar 

sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen 

worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. 

c. terras aan de openbare weg: een terras dat direct grenst aan de openbare weg en/of 

rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. 

d. strandpaviljoen: een openbare inrichting die zich geheel of gedeeltelijk bevindt op het 

strand. 

e. natte horeca: een openbare inrichting waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend als 

bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; 

f. droge horeca: een openbare inrichting waar geen sprake is van het bedrijfsmatig of anders 

dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse; 

g. paracommerciële horeca: een openbare inrichting die wordt geëxploiteerd door een 

paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; 

h. bijzondere nacht: een door de burgemeester aangewezen, niet wekelijks terugkerende 

nachtelijke periode die door bijzondere omstandigheden gekenmerkt wordt door een 

relatief hoog aantal bezoekers van de natte horeca. 

 

2. Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare 

inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen 

vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden 

bereid of verstrekt. 

 

3. In deze afdeling wordt niet onder bezoekers verstaan: 

a. de gezinsleden van de exploitant van de inrichting, alsmede zijn elders wonende bloed- en 

aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad; 

b. de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van 

Strafrecht, alsmede personen bedoeld in artikel 438, derde lid van het Wetboek van 

Strafrecht (hotelgasten en hun medereizigers); 

c. de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:  

a. openbare inrichting: 

i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis 

of strandpaviljoen; 

ii. 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 

verstrekt of bereid; 

b. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar 

sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen 

worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of 

verstrekt. 

c. terras aan de openbare weg: een terras dat direct grenst aan de openbare weg en/of 

rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is. 



d. strandpaviljoen: een openbare inrichting die zich geheel of gedeeltelijk bevindt op het 

strand. 

e. natte horeca: een openbare inrichting waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend als 

bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; 

f. droge horeca: een openbare inrichting waar geen sprake is van het bedrijfsmatig of anders 

dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse; 

g. paracommerciële horeca: een openbare inrichting die wordt geëxploiteerd door een 

paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; 

h. bijzondere nacht: een door de burgemeester aangewezen, niet wekelijks terugkerende 

nachtelijke periode die door bijzondere omstandigheden gekenmerkt wordt door een 

relatief hoog aantal bezoekers van de natte horeca. 

 

2. Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare 

inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen 

vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse 

kunnen worden bereid of verstrekt. 

 

3. In deze afdeling wordt niet onder bezoekers verstaan: 

a. de gezinsleden van de exploitant van de inrichting, alsmede zijn elders wonende bloed- en 

aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad; 

b. de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van 

Strafrecht, alsmede personen bedoeld in artikel 438, derde lid van het Wetboek van 

Strafrecht (hotelgasten en hun medereizigers); 

c. de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is. 

 

 

Artikel 2:28 

Huidige tekst: 

 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

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

 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is 

met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. 

 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of 

gedeeltelijk weigeren indien 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 openbare inrichting die zich bevindt in  

a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de 

openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit; 

b. een zorginstelling; 

c. een museum; of 

d. een bedrijfskantine of – restaurant; 

e. paracommerciële inrichtingen. 

 

5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het 

eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet, indien  

a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen 

incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben 

voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel 

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 bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op de vrijstelling 

bedoeld in het vijfde lid. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

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

 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is 

met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit of 

indien de aanvrager geen verklaring omtrent gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegt 

die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is 

afgegeven. 

 

3. 

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of 

gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of 

leefklimaat in de omgeving van de openbare inrichting of het terras de openbare orde op 

ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. 

b. Bij de toepassing van de onder a. genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester 

rekening met: 

1. het karakter van de straat en de wijk waarin de openbare inrichting is gelegen of zal zijn 

gelegen; 

2. de aard van de openbare inrichting; 

3. de spanning waaraan het woon- en leefklimaat ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal 

komen te staan door de exploitatie; 

4. de wijze van bedrijfsvoering door de exploitant of de leidinggevende(n) en 

5. het levensgedrag van de exploitant of de leidinggevende(n). 

 

4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in  

a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de 

openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit; 

b. een zorginstelling; 

c. een museum; of 

d. een bedrijfskantine of – restaurant; 

e. paracommerciële inrichtingen. 

 

5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het 

eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet, indien  

a. zich in de zes maanden voorafgaand aan 1 maart 2016 geen incidenten gepaard gaande met 

geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting, 

dan wel 

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 een incident heeft voorgedaan als 

bedoeld in het vijfde lid onder a. 

 

7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op de vrijstelling 

bedoeld in het vijfde lid. 

 

 



Artikel 2:38 

Huidige tekst: 

 

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of 

feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, geboorteplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of 

feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van 

aankomst en de dag van vertrek te verstrekken. 

 

 

Artikel 2:42 

Huidige tekst: 

 

Artikel 2:42 Plakken en kladden  

1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die 

plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden. 

 

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats 

of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:  

a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen 

aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; 

b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te 

brengen of te doen aanbrengen. 

 

3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk 

voorschrift. 

 

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 

bekendmakingen. 

 

5. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame. 

 

6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 

bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en 

bekendmakingen. 

 

7. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op 

diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 2:42 Plakken en kladden  

1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die 

plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden. 

 

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats 

of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:  

a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen 

aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen; 

b. met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of 

te doen aanbrengen. 

 



3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk 

voorschrift. 

 

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 

bekendmakingen. 

 

5. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame. 

 

6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en 

bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en 

bekendmakingen. 

 

7. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op 

diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven. 

 

 

Artikel 2:74a 

Huidige tekst: 

- 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik 

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek 

toegankelijk 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 stoffen voorhanden te hebben. 

 

 

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 

Dit hoofdstuk wordt geheel vervangen. Zie de afzonderlijke toelichting. 

 

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de 

gemeente 

 

 

Artikel 4:10 t/m 4:12 

Huidige tekst: 

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden 

(Artikel 4:10 t/m 4:12)  

Voorgestelde tekst: 

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden (Vervallen)  

 

 

  



Artikel 5:6 

Huidige tekst: 

 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. 

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan 

verkeersdoeleinden wordt gebruikt:  

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het 

college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de 

verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de 

gemeente; 

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel 

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a. 

 

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening. 

 

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. 

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan 

verkeersdoeleinden wordt gebruikt:  

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het 

college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de 

verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de 

gemeente; 

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel 

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a. 

 

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening. 

 

4. 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 5:8 

Huidige tekst: 

 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen  

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen 

plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

 

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel 

buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. 

 

3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met 

vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

 



4. Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans 

en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op 

de weg worden geplaatst of gehouden. 

 

5. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen. 

 

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen  

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen 

plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

 

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 

meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel 

buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. 

 

3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met 

vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

 

4. De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts niet van toepassing op campers, 

kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie 

achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden. 

 

5. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen. 

 

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

 

Artikel 5:12 

Huidige tekst: 

 

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets  

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 

voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid 

aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of 

plaatsen te laten staan. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets  

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 

voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid 

aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan 14 dagen onbeheerd te laten staan. 

 

 

Artikel 5:13 

Huidige tekst: 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of 

goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden. 

 



2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van 

goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het 

aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt 

gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of 

ideëel doel is bestemd. 

 

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt. 

 

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of 

goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden. 

 

2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van 

goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het 

aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt 

gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of 

ideëel doel is bestemd. 

 

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die wordt gehouden: 

 a. in besloten kring, 

  b. door een instelling met een CBF-keurmerk, of 

  c. door een andere, door het college aangewezen instelling. 

 

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

 

Opschrift Hoofdstuk 6 

Huidige tekst: 

 

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Hoofdstuk 6. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen 

 

 

  



Artikel 6:1 

Huidige tekst: 

 

Artikel 6:1 Strafbepaling  

1. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met 

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

 

2. In afwijking van het eerste en tweede 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, vijfde lid, 2:11, 

tweede lid, 2:12, eerste lid en 4:11b, eerste lid. 

 

Voorgestelde tekst: 

 

Artikel 6:1 Sanctiebepaling  

1. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met 

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

 

2. In afwijking van het eerste en tweede 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, vijfde lid, 2:11, 

tweede lid, en 2:12, eerste lid. 

 

3. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s 

gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, 

bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s. 

 

 

 

 

 


