
Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening artikelsgewijs

De (technische) wijzingen artikelsgewijs:
 Artikel 1:1 Begripsbepalingen: het begrip college toegevoegd, de begrippen bebouwde kom, 

bevoegd gezag en openbare plaats aangepast conform de modelverordening;
 Artikel 1:2 Beslistermijn: in lid 3 is artikel 2:11 nader gespecificeerd. Lid 4 is komen te vervallen.
 Artikel 1:9 Lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen, paragraaf 

4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht): artikel is komen te vervallen. De lex silencio positivo 
is ondergebracht bij de volgende artikelen: 2:6, 2:9, 2:11, 2:64, 2:67, 5:7, 5:8, 5:13, 5:23 en 5:36.

 Artikel 1:10 Lex silencio positivo niet van toepassing: artikel is komen te vervallen. De lex silencio 
positivo niet van toepassing is ondergebracht bij de volgende artikelen: 2:1, 2:22, 2:25, 2:28, 2:29, 
2:45, 2:60, 3:4, 4:6, 4:18, 5:2, 5:3, 5:6, 5:11, 5:33 en 5:43.

 Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen: zin ‘waaronder begrepen een 
samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties’ toegevoegd. 
Daarnaast is lid 5 aangepast naar ‘De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op 
verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn’.

 Artikel 2:10 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg: in z’n geheel aangepast. Daarnaast 
de terrassen in overleg met de vakafdeling ondergebracht in het nieuwe artikel 2:28a.

 Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een 
weg: lid 3 aangepast conform de modelverordening.

 Artikel 2:14 Winkelwagentjes: aangepast conform de modelverordening.
 Artikel 2:24 Begripsbepaling: lid 3 is komen te vervallen. De tekst is opgenomen onder lid 2, e 

‘klein evenement’.
 Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting: aan lid 2 is de zin ‘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’ volgens de modelverordening 
toegevoegd. Aan lid 3 is het woord ‘slechts’ toegevoegd conform de modelverordening.

 Artikel 2:28a Exploitatie terras: de bepaling voor terrassen is uit artikel 2:10 gehaald en 
ondergebracht in een apart artikel onder de afdeling Toezicht op openbare inrichtingen.

 Artikel 2:31 Verboden gedragingen: onder sub b is toegevoegd ‘artikel 2:30’.
 Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen: in de titel is het woordje ‘in’ vervangen door 

‘binnen’
 Artikel 2:37 Nachtregister: de inhoud van dit artikel wordt geregeld in artikel 438 van het Wetboek 

van Strafrecht en daarom is het artikel nu gereserveerd.
 Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen: lid 2 is conform de modelverordening gewijzigd.
 Artikel 2:44a Rooftassen: lid 2 is toegevoegd.
 Artikel 2:48 Verboden drankgebruik: Aan lid 1 is de zin ‘die de leeftijd van achttien jaar hebben 

bereikt’ volgens de modelverordening toegevoegd.
 Artikel 2:57 Loslopende honden: artikel in z’n geheel conform de modelverordening gewijzigd.
 Artikel 2:58 Verontreiniging door honden: artikel in z’n geheel conform de modelverordening 

gewijzigd.
 Artikel 2:59 Gevaarlijke honden: artikel in z’n geheel conform de modelverordening gewijzigd.
 Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren: in de titel is toegevoegd ‘of 

voeren’. Daarnaast is het artikel tekstueel (lid 1) en inhoudelijk aangepast (lid 2) conform de 
modelverordening.

 Artikel 2:62 Loslopend vee: aan dit artikel zijn de woorden ‘herkauwende of eenhoevige dieren of 
varkens’ toegevoegd.

 Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht: in de titel het 
artikel gewijzigd van 437ter naar 437 conform de modelverordening.

 Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling: in de titel is het woord 
‘bezigen’ vervangen door het woord ‘gebruik’ conform in de modelverordening.

 Artikel 2:74 Drugshandel op straat: Tekst aangepast conform de modelverordening.
 Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare 

plaatsen en gebiedsontzegging: aan de titel het woord ‘gebiedsontzegging’ toegevoegd conform 
modelverordening.

 Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen: artikel is nieuw ingevoegd.
 Artikel 4:5a Traditioneel schieten: wordt optioneel aangeboden in de modelverordening. Er bestaat 

geen aanleiding om dit artikel in te vullen daarom is het artikel gereserveerd.



 Artikel 4:11.2 Kapverbod houtopstand: de volgende tekst is komen te vervallen ‘die aantoonbaar 
op bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd’.

 Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.: het oude lid is komen te 
vervallen.

 Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame: lid 2 is conform de modelverordening 
gewijzigd. Lid 3 is komen te vervallen.

 Artikel 4:17 Begripsbepaling: conform de modelverordening aangepast.
 Artikel 4:18 Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen: aan lid 

1 conform modelverordening toegevoegd ‘de beheersverordening, exploitatieplan of een 
voorbereidingsbesluit’.

 Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen: conform modelverordening gewijzigd.
 Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets: conform modelverordening gewijzigd.
 Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen: aan lid 3 zijn verkoopacties toegevoegd naar 

aanleiding van de dereguleringsactie in 2007. Per abuis is deze wijziging niet in de vorige 
verordening terecht gekomen. 

 Artikel 5:15 Ventverbod: conform modelverordening aangepast. 
 Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting: inhoud van het artikel is samengevoegd met artikel 5:15. 

Dit artikel is daarom nu gereserveerd. 
 Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt: titel aangepast conform modelverordening. Aan lid 

3 is ‘beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit’ toegevoegd conform 
modelverordening.

 Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water: lid 4 conform modelverordening 
toegevoegd.

 Afdeling 8 Verbod vuur te stoken: titel conform modelverordening gewijzigd.
 Artikel 6:2 Toezichthouders: lid 2 conform modelverordening aangepast.


