




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2010, nummer 1364; 
 
overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening (Apv) moet worden aangepast aan de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de tweede wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening”: 
 
 
Artikel  I 
A Aan artikel 1:1. wordt toegevoegd, onder vervanging van de punt na onderdeel h. door een 


puntkomma, een onderdeel i. dat luidt: 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 


B Artikel 1:2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “na de dag waarop de aanvraag ontvangen is” vervangen door: 


“na de datum van ontvangst van de aanvraag. 
2. Toegevoegd wordt een vierde lid, dat luidt: 


4. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 
2:10, vierde lid, artikel  2:11 of artikel 4:10. 
 


C Artikel 1:8 wordt als volgt gewijzigd: 
In de aanhef wordt de zinsnede “door het daartoe bevoegde gezag” vervangen door: “door het 
bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan”.  
 


D Artikel 2.1, derde lid, komt te luiden: 
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het 
bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van 
ongeregeldheden zijn afgezet. 
 


E Artikel 2:5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “van het college”.  
2. Onder vernummering van het vijfde, zesde en zevende lid tot zevende, achtste en negende lid, 


worden een vijfde en zesde lid ingevoegd die luiden: 
5. Het bevoegd bestuursorgaan kan een vergunning verlenen als bedoeld in het eerste lid. 
6. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde 
gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 


F Artikel 2:6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het opschrift “Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg” wordt vervangen door: 


“(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg.” 







 
 
 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” vervangen door “zonder of 
in afwijking van een vergunning” 


3. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een tweede lid 
ingevoegd dat luidt: 
2. De vergunning wordt verleend: 
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een 


bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit; 
b. door het college in de overige gevallen. 


 
G Artikel 4:10 wordt als volgt gewijzigd: 


1. Het opschrift “Kapverbod” wordt vervangen door: “Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden”. 


2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” vervangen door: “zonder 
vergunning van het bevoegd gezag”. 


Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd: 
3. In het tweede lid wordt de zinsnede “van het college” vervangen door “aan het bevoegd gezag”. 


 Artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd: 
 4. In het eerste lid wordt “college” vervangen door “bevoegd gezag”. 
 5. In lid 3 wordt “na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt” vervangen door “na afloop van de 


termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift”, en wordt “de bezwaartermijn” 
vervangen door “deze termijn”. De punt aan het einde van de zin wordt vervangen door ”, als 
bedoeld in artikel 6.1 lid 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”.  


 Artikel 4:14 wordt al;s volgt gewijzigd: 
6. In het eerste lid wordt “college” vervangen door “bevoegd gezag”. 
Artikel 4:15 wordt als volgt gewijzigd: 


 6. “college” wordt vervangen door “bevoegd gezag”. 
 
H Artikel 4:19 wordt als volgt gewijzigd: 
 In eerste lid wordt “college” vervangen door “bevoegd gezag”. 
 In het derde lid wordt voor “de Woningwet” ingevoegd “de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,”. 
 
I Artikel 6:1 (strafbepaling) wordt als volgt gewijzigd. 
 In lid 1 vervalt “4:10 Kapverbod”. 
 In lid 2 wordt na “artikelen” toegevoegd “, met uitzondering van artikel 2.5 lid 6, artikel 2:6 en artikel 


4:10,”. 
 
 


Artikel II 
Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:5, zesde lid, 2:6, 4:10 en 4.19 die zijn 
ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht 
zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in 
werking is getreden. 
 
Artikel III 
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010. 
 
 







 
 
 


  


  


  
 


 
    
  
  
  
  
  


 


Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 18 oktober 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
W.P.M. Urlings             H. Keizer 
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Voorstel:
De tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) vaststellen.
 
 
Inleiding:
Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per 1 oktober 2010 in werking zal treden, 
wordt de omgevingsvergunning geïntroduceerd. De omgevingsvergunning komt in de plaats van een reeks 
van vergunningen of ontheffingen voor het realiseren van een fysiek project. De centrale gedachte van de 
Wabo is dat een aanvrager van een fysiek project, in plaats van meerdere vergunningen of ontheffingen 
nog maar één vergunning hoeft aan te vragen, namelijk een omgevingsvergunning.  
Alle toestemmingstelsels die zien op plaatsgebonden activiteiten worden in deze omgevingsvergunning 
geïntegreerd. Hieronder vallen dan ook niet alleen de, op centrale regelgeving gebaseerde, bouw- en 
milieuvergunningen, projectbesluiten of ontheffingen van het bestemmingsplan, maar ook de vergunning 
voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, voor zover de vergunning ziet op het opslaan van 
roerende zaken (artikel 2:5 Apv), de vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een 
weg (artikel 2:6 Apv), de kapvergunning (artikel 4:10 Apv), en de reclamevergunning (voor handelsreclame 
op of aan een onroerende zaak) (artikel 4:19 Apv), die in de Algemene plaatselijke verordening worden 
geregeld. 
 
Hierdoor is het noodzakelijk de Algemene plaatselijke verordening op enkele onderdelen aan te passen en 
in overeenstemming te brengen met de Wabo en de uitvoeringsregelingen die op deze wet zijn gebaseerd.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt in artikel 2.2 lid 1 dat als volgens een 
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing nodig is voor de hierin genoemde activiteiten, dit 
een verbod inhoudt om een project, voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te 
voeren zonder omgevingsvergunning.  
Voor de toestemmingstelsels genoemd in dit artikel is integratie in de omgevingsvergunning verplicht. 
Wanneer onderwerpen uit gemeentelijke verordeningen op rijksniveau worden geregeld vervallen de 
bestaande bepalingen in gemeentelijke verordeningen van rechtswege (artikel 122 Gemeentewet). Omdat 
de Wabo bepalingen bevat omtrent indieningsvereisten, aanvraagformulieren, beslistermijnen, 







 
 
 


  


 
   


 


voorbereidingsprocedures, afwijkende inwerkingtreding van vergunningen/ontheffingen en strafbaarstelling, 
betekent dit, dat de in de Apv voor de genoemde vergunningen opgenomen bepalingen hierover vervallen. 
 
Aangezien in de Wabo geen overgangsrecht is opgenomen voor toestemmingstelsels in gemeentelijke 
verordeningen wordt geadviseerd om deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening met 
terugwerkende kracht in werking te laten treden, op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in werking treedt (1 oktober 2010).  
 


Artikel 2.2 lid 1 Wabo 
1. Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist om:  
a. … 
d. een weg aan te leggen of verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg, voor 


zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,  
e. een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen,  
f. in, op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie te hebben die een voor de omgeving 


opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren,  
g. houtopstand te vellen of te doen vellen,  
h. op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een 


opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor 
het publiek toegankelijke plaats,  


i. als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan 
of te gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd 
met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die 
zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats,  


j. in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken op te 
slaan of  


k. als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een 
daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente toe te staan of te gedogen 
dat daar roerende zaken worden opgeslagen,  


geldt een zodanige bepaling als een verbod om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk 
uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning. 


 
Alternatieven:
Geen alternatieven.  
Met de inwerkingtreding van de Wabo zullen de bepalingen in de huidige Algemene plaatselijke 
verordening die hetzelfde object en motief hebben als de Wabo van rechtswege onverbindend worden.
 
Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
Het vaststellingsbesluit van de raad zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke pagina in de Dalfser 
Marskramer en ter inzage wordt gelegd.  
De geconsolideerde tekst van de Algemene plaatselijke verordening wordt digitaal beschikbaar gesteld en 
kan via de website worden ingezien. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 





