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Geel gearceerd = wijziging

Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

Artikel 1:3 Indiening aanvraag
Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt 
ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan acht weken 
(tenzij in deze verordening een andere termijn is bepaald) vóór 
het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing 
nodig heeft, kan het bevoegd bestuursorgaan besluiten de 
aanvraag niet te behandelen.

Vervallen. Artikel 1:3 is vervallen.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. Om deze reden is artikel 1:3 vervallen. In plaats van buiten 
behandeling laten zal een aanvraag die onredelijk laat wordt 
ingediend waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is moeten 
worden geweigerd (artikel 1:8 lid f). Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
De vergunning, ontheffing of melding kan door het daartoe 
bevoegd gezag worden geweigerd c.q. niet worden geaccepteerd:

a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de openbare veiligheid;
c. in het belang van de volksgezondheid;
d. in het belang van de bescherming van het milieu;
e. indien de aanvrager of melder onvoldoende waarborgen 

kan bieden voor een goed verloop van het gebruiken van 
de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding. Dit 
gelet op het belang of de belangen in verband waarmee de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is vereist.

Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
De vergunning, ontheffing of melding kan door het daartoe 
bevoegd gezag worden geweigerd c.q. niet worden geaccepteerd:

a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de openbare veiligheid;
c. in het belang van de volksgezondheid;
d. in het belang van de bescherming van het milieu;
e. als de aanvrager of melder onvoldoende waarborgen kan 

bieden voor een goed verloop van het gebruiken van de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding. Dit gelet 
op het belang of de belangen in verband waarmee de 
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding is 
vereist;

f. als een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of 
melding meer dan 26 weken dan wel minder dan acht 
weken (tenzij in deze verordening een andere termijn is 
bepaald) vóór het tijdstip waarop de aanvrager de 
vergunning of ontheffing nodig heeft, wordt ingediend.

Lid f is toegevoegd aan artikel 1:8.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. Om deze reden is artikel 1:3 vervallen. In plaats van buiten 
behandeling laten zal een aanvraag die onredelijk laat wordt 
ingediend waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is moeten 
worden geweigerd (artikel 1:8 lid f). Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 2:8 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag 
een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in 
een bestaande uitweg naar de weg.
2. De vergunning wordt geweigerd in het belang van:

Artikel 2:8 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg 
indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of

Nieuw artikel.

In het kader van deregulering en administratieve lastenverlichting 
wordt het vergunningstelsel vervangen door een meldingstelsel 
(afkomstig uit de model-APV van de VNG).
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a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het doelmatig en veilig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de 

omgeving;
d. de bescherming van de groenvoorzieningen in de 

gemeente.
3. De vergunning wordt eveneens geweigerd indien het 
gebruik van de gewenste uitweg leidt tot een situatie die strijdig is 
met het bestemmingsplan.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer 
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening.

verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg 
daarvan niet minimaal 4 weken van tevoren melding heeft gedaan 
aan het college, onder indiening van een situatieschets van de 
gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; of 
b. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft 
verboden.
2. Van de melding wordt kennis gegeven via het Gemeenteblad.
3. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg 
indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare 
parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt 
aangetast; of
d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een 
andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede 
uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het 
openbaar groen.
4. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen 
vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de 
gewenste uitweg wordt verboden.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale 
wegenverordening.

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor 

publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met 
uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h 

Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 

Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:5 van deze 

verordening;
g. sportwedstrijden binnen de reguliere competitie of 

binnen de eigen vereniging die plaatsvinden op 
sportterreinen, in sporthallen of sportzalen.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. markten, anders dan bedoeld in het eerste lid onder b;
d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in 

artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;
e. een feest, barbecue, muziekvoorstelling op of aan een 

openbare plaats;
f. een wedstrijd op of aan een openbare plaats, voor 

zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien 
door artikel 10 jo. artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

3. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Artikel 2:12 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor 

publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met 
uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h 

Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 

Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:5 van deze 

verordening;
g. sportwedstrijden binnen de reguliere competitie of 

binnen de eigen vereniging die plaatsvinden op 
sportterreinen, in sporthallen of sportzalen.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. markten, anders dan bedoeld in het eerste lid onder b;
d. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in 

artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;
e. een feest, barbecue, muziekvoorstelling op of aan een 

openbare plaats;
f. een wedstrijd op of aan een openbare plaats, voor 

zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien 
door artikel 10 jo. artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

3. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Redactionele wijziging.

De categorisering voor evenementen is wat betreft de benaming 
aangepast naar de categorisering van de Veiligheidsregio. Dit om 
eenduidigheid in de regio te verkrijgen en verwarring te voorkomen.



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

a. risico-evenement: (grootschalig) evenement met een 
verhoogd risico, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (klasse C);

b. evenement met verhoogde aandacht: (grootschalig) 
evenement met een gemiddeld risico, waarvoor 
verhoogde aandacht moet zijn, gebaseerd op de door 
het bevoegd bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix 
voor evenementen (klasse B);

c. regulier evenement: (kleinschalig) evenement waarbij 
de risico's van dien aard zijn dat standaardmaatregelen 
en -voorschriften voldoen, gebaseerd op de door het 
bevoegd bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (klasse A);

d. buurt-Zwijkevenement: een evenement dat door en in 
de buurt c.q. wijk georganiseerd wordt;

e. schoolevenement: een evenement dat door een 
onderwijsinstelling wordt georganiseerd en dat gericht 
is op onderwijs gerelateerde activiteiten;

f. liefdadigheidsevenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op en in het teken staat van 
liefdadigheid;

g. informatief evenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op een of meerdere onderwerpen 
met als doel om er meer over te weten te komen of er 
iets van te leren.

a. risico-evenement: evenement met een verhoogd risico, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
C);

b. evenement met verhoogde aandacht: evenement met 
een gemiddeld risico, waarvoor verhoogde aandacht 
moet zijn, gebaseerd op de door het bevoegd 
bestuursorgaan vastgestelde risicomatrix voor 
evenementen (categorie B);

c. regulier evenement: evenement met een laag risico, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
A);

d. vrijgesteld evenement: evenement waarbij de risico's 
van dien aard zijn dat het evenement vrijgesteld is van 
de melding- dan wel vergunningplicht, waarbij 
standaardmaatregelen en -voorschriften voldoen, 
gebaseerd op de door het bevoegd bestuursorgaan 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen (categorie 
0);

e. buurt-Zwijkevenement: een evenement dat door en in 
de buurt c.q. wijk georganiseerd wordt;

f. schoolevenement: een evenement dat door een 
onderwijsinstelling wordt georganiseerd en dat gericht 
is op onderwijs gerelateerde activiteiten;

g. liefdadigheidsevenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op en in het teken staat van 
liefdadigheid;

h. informatief evenement: een evenement dat in 
hoofdzaak gericht is op een of meerdere onderwerpen 
met als doel om er meer over te weten te komen of er 
iets van te leren.

Artikel 2:13 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 

risico-evenement te organiseren.
2. Het is verboden zonder geaccepteerde melding van de 

burgemeester een evenement met verhoogde aandacht te 
organiseren.

3. Geen vergunning of geaccepteerde melding is vereist voor een 
regulier evenement, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a. Eendaagse buurt- en wijkevenementen met maximaal 
250 gelijktijdig aanwezige personen;

b. Tochten waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer 
en de hulpdiensten;

c. De volgende eendaagse evenementen met maximaal
250 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij geen 
hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten:

i. Opening;
ii. Tentoonstelling;
iii. Schoolevenement;
iv. Modeshow;
v. Liefdadigheidsevenement;
vi. Informatief evenement.

4. Het is verboden een regulier evenement te organiseren, indien

Artikel 2:13 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 

risico-evenement of een evenement met verhoogde aandacht 
te organiseren.

2. Het is verboden zonder geaccepteerde melding van de 
burgemeester een regulier evenement te organiseren.

3. Geen vergunning of geaccepteerde melding is vereist voor een 
vrijgesteld evenement, waaronder in ieder geval wordt 
verstaan:

a. Eendaagse buurt- en wijkevenementen met maximaal 
250 gelijktijdig aanwezige personen;

b. Tochten waarbij geen hinder ontstaat voor het verkeer 
en de hulpdiensten;

c. De volgende eendaagse evenementen met maximaal
250 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij geen 
hinder ontstaat voor het verkeer en de hulpdiensten:

i. Opening;
ii. Tentoonstelling;
iii. Schoolevenement;
iv. Modeshow;
v. Liefdadigheidsevenement;
vi. Informatief evenement.

Redactionele wijziging.

Dit betreft een puur redactionele wijziging naar aanleiding van de 
aanpassing van de categorisering voor evenementen (gelijk 
getrokken met de categorisering van de Veiligheidsregio). Dit 
betekent niet dat er meer vergunningen verleend moeten gaan 
worden in de huidige situatie. Het aantal vergunningen en meldingen 
blijft gelijk aan de huidige situatie, aangezien Veldhoven op dit 
moment geen risico-evenementen op basis van de nieuwe categorie
C heeft.
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de verwachting bestaat dat de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door het 
organiseren van het evenement in gevaar komt.

5. Het indienen van een melding en het aanvragen van een 
vergunning dient plaats te vinden via het door de 
burgemeester vastgestelde formulier voor het organiseren van 
een evenement.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet 
van toepassing.

4. Het is verboden een vrijgesteld evenement te organiseren, 
indien de verwachting bestaat dat de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door het 
organiseren van het evenement in gevaar komt.

5. Het indienen van een melding en het aanvragen van een 
vergunning dient plaats te vinden via het door de 
burgemeester vastgestelde formulier voor het organiseren van 
een evenement.

6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet 
van toepassing.

Artikel 2:13b Indiening
1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement 

wordt ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan 4 
weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, 
kan de burgemeester besluiten de melding niet te behandelen.

2. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:3 kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag c.q. melding voor een 
evenement met een roulatiesysteem niet te behandelen, 
indien de aanvraag c.q. melding eerder dan 1 januari en later 
dan 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin het evenement plaatsvindt, wordt ingediend.

3. Indien een evenement niet is ingedeeld als zijnde melding- of 
vergunningplichtig op basis van de door het bevoegd gezag 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen, kan de 
burgemeester besluiten de melding c.q. aanvraag voor het 
evenement niet te behandelen. Dit indien het formulier voor 
het organiseren van een evenement minder dan 8 weken 
voorafgaand aan het evenement wordt ingediend.

Artikel 2:13b Indiening
1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement 

wordt ingediend meer dan 26 weken dan wel minder dan 4 
weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, 
kan de burgemeester besluiten de melding niet te accepteren.

2. In afwijking van het eerste lid en artikel 1:3 kan de 
burgemeester besluiten de aanvraag c.q. melding voor een 
evenement met een roulatiesysteem te weigeren c.q. niet te 
accepteren, indien de aanvraag c.q. melding eerder dan 1 
januari en later dan 30 september van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, wordt 
ingediend.

3. Indien een evenement niet is ingedeeld als zijnde melding- of 
vergunningplichtig op basis van de door het bevoegd gezag 
vastgestelde risicomatrix voor evenementen, kan de 
burgemeester besluiten de melding c.q. aanvraag voor het 
evenement niet te accepteren c.q. te weigeren. Dit indien het 
formulier voor het organiseren van een evenement minder dan
8 weken voorafgaand aan het evenement wordt ingediend.

Weigerings- en niet-acceptatiegronden toegevoegd.

De wetgever heeft in de Awb een sluitend systeem neergelegd voor 
de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of geweigerd.
In artikel 4:5 van de Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet worden aangevuld voor ze 
kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel 
moet de aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen. In 
dat systeem past niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden 
gelaten. In plaats van buiten behandeling laten zal een aanvraag die 
onredelijk laat wordt ingediend waardoor een goede beoordeling niet 
mogelijk is moeten worden geweigerd. Het bevoegd gezag moet dan 
motiveren waarom een goede toets van bijvoorbeeld de veiligheid of 
de openbare orde niet mogelijk is omdat de periode tussen het 
tijdstip van de indiening van de aanvraag en de activiteit waarop die 
aanvraag ziet daarvoor te kort is.

Ledenbrief VNG 13 juli 2016 en 28 juli 2016.
Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Indien een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:14 onder 
a, geen inrichting is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt 
het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van 
artikel 2:15 tot en met 2:19 van deze verordening.

Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Indien een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 1:1 onder j, 
geen inrichting is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt 
het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van 
artikel 2:14 tot en met 2:19 van deze verordening.

Redactionele wijziging.

Artikel 2:35 Verboden drankgebruik
1. Het is degene met een leeftijd van 18 jaar of ouder verboden 
op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het 
college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting;
b. de plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld 
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35
Drank- en Horecawet.

Artikel 2:35 Verboden drankgebruik
1. Het is degene met een leeftijd van 18 jaar of ouder verboden 
op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het 
college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken 
of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting, gedurende 
de toegestane openingstijden van de openbare inrichting;
b. de plaats, niet zijnde een openbare inrichting, als bedoeld 
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35
Drank- en Horecawet.

Toevoeging van zinsgedeelte in lid 2, onder a.

Dit is toegevoegd om alleen gedurende de toegestane openingstijden 
van de openbare inrichting op een terras alcoholhoudende drank te 
mogen gebruiken of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende 
dranken bij zich te hebben.

Geen Artikel 2:40 Verbod ophouding speelvoorzieningen en 
kinderboerderijen

Nieuw artikel.

Het is verboden zich na zonsondergang en voor zonsopgang op te 
houden bij of in speeltuinen, speelweiden en andere 
speelvoorzieningen en kinderboerderijen.

Speelvoorzieningen (o.a. speeltuinen, speelweiden en 
(breedte)sportterreinen) en kinderboerderijen zijn niet bedoeld als 
hangplek voor jeugd. Om 's avonds en 's nachts vernieling en 
overlast te voorkomen door hangjeugd bij of in speelvoorzieningen 
en kinderboerderijen, is dit verbod gesteld.

Artikel 2:46 Gevaarlijke honden Artikel 2:46 Gevaarlijke honden De bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden
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1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat 
beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf 
vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide 
stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals 
zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de 
mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager 
geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de 
korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe 
delen binnen de korf aanwezig zijn;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met 
een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 
1,50 meter.
2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats 
of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de 
eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond 
gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met 
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf 
nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft 
bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 
een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 
hond noodzakelijk vindt.
3. In afwijking van artikel 2:44, eerste lid onder c geldt voor 
het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien 
moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar 
identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat 
beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf 
vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide 
stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals 
zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de 
mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager 
geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de 
korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe 
delen binnen de korf aanwezig zijn;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met 
een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 
1,50 meter.
2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats 
of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat de burgemeester aan de 
eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond 
gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met 
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf 
nadat de burgemeester aan de eigenaar of de houder heeft 
bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en 
een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die 
hond noodzakelijk vindt.
3. Onverminderd artikel 2:44, eerste lid onder c dient een 
hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de 
bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek 
identificatienummer door middel van een microchip die met een 
chipreader afleesbaar is.

was hier aan het college toebedeeld. Een aantal gemeenten heeft de 
VNG erop gewezen dat in dit geval de burgemeester als beslisser 
meer voor de hand ligt. Het besluit heeft een sterk openbare orde- 
karakter en wordt vaak genomen na een incident, waarbij regelmatig 
ook een zekere spoed geboden is. Om die redenen is in dit artikel nu 
de burgemeester aangewezen om deze ge- en verboden op te leggen 
(lid 2). Daarnaast is een redactionele aanpassing (o.b.v. model-APV) 
in lid 3 doorgevoerd.
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Artikel 2:47 Loslopend vee
De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg 
liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden 
door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat 
zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet 
kan bereiken.

Artikel 2:47 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of 
(ander) vee die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat 
niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, 
is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen 
worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Redactionele aanpassing o.b.v. model-APV.
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Artikel 2:60 Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c 
Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een 
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats.
2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het 
eerste lid eveneens ten aanzien van andere plaatsen.

Artikel 2:60 Cameratoezicht op openbare plaatsen
De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de 
Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera's voor een 
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats.

Per 1 juli 2016 is artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd, 
waardoor niet alleen toezicht met vaste camera's mogelijk is, maar 
ook met mobiele camera's. De reden is met name dat vaste camera's 
in de praktijk vaak niet adequaat bleven bij het bestrijden van zich 
snel en gemakkelijk verplaatsende criminaliteit, hinder en vandalisme 
In de memorie van toelichting bij deze wijziging (Kamerstukken 33 
582, nr. 3) geeft de regering aan dat uit gesprekken met 
vertegenwoordigers uit de bestuurlijke, justitiële en politiële praktijk, 
waaronder gemeenten, bleek dat toezicht met vaste camera's soms 
tekort schiet: "Bij aanhoudende en zich verplaatsende overlast kan 
gedacht worden aan overlast veroorzaakt door hangjongeren, door 
drugsgebruikers en drugsdealers, door straatrovers en zakkenrollers 
en door personen die vernielingen aanrichten in de publieke ruimte.
(...) Diverse recentelijk verschenen gemeentelijke evaluatierapporten 
over cameratoezicht in de publieke ruimte erkennen de tendens dat 
overlast zich verplaatst en dat bij verplaatsingseffecten vast 
cameratoezicht als toezichtinstrument tekort schiet".
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De regering benadrukt verder dat camera's alleen kunnen worden 
ingezet ter handhaving van de openbare orde, maar dat dit niet wil 
zeggen dat er op voorhand al sprake moet zijn van een verstoring 
van de openbare orde of een concrete dreiging daarvan: "Onder 
handhaving van de openbare orde door de burgemeester valt immers 
ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die 
invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving".

Ledenbrief VNG 13 juli 2016.
HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN,
STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS E.D.

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten 
van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
b. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het 
verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;
c. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder 
een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen 
een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
d. escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen 
of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats 
dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
e. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten 
ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische 
aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;
f. exploitant: de natuurlijke persoon of personen of 
rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of 
escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot 
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen 
bevoegde natuurlijke persoon of personen;
g. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de 
onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een 
seksinrichting of escortbedrijf;
h. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, 
met uitzondering van:
1. de exploitant;
2. de beheerder;
3. de prostituee;
4. het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;
5. toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel
6:2 van deze verordening;
6. andere personen wiens aanwezigheid in de seksinrichting

Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en
aanverwante onderwerpen

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening
De artikel 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing
op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:2 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een 

seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het 
publiek brengt;

b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is 
aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft 
voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende 
erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de 
burgemeester;

d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig 
gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling 
tussen klant en prostituee;

e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een 
rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot 
vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk 
persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt 
uitgeoefend;

f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant 
van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden 
seksuele diensten;

g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten 
van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig 
gelegenheid geven tot prostitutie;

j. raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het 
bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het 
werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar 
is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

k. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig 
gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van 
seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het 
bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-

Omdat de verwachte landelijke wetgeving rond prostitutie lang op 
zich laat wachten en diverse gemeenten de VNG verzocht hebben 
een nieuw en verbeterd vergunningstelsel voor seksbedrijven op te 
nemen in de model-APV, heeft de VNG in de model-APV daarvoor een 
nieuw hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk sluit zoveel mogelijk aan 
bij het landelijke wetsvoorstel.

De model-APV van de VNG laat keuzes aan de gemeente voor het 
voeren van het prostitutiebeleid. De keuzes die in dit voorstel 
gemaakt zijn, zijn gebaseerd op de model-APV van de VNG, zijn 
gelijk aan het huidige prostitutiebeleid van Veldhoven en is 
afgestemd met de andere 7 gemeenten van basisteam De Kempen.
Dit betekent op basis van de Apv: er wordt ten hoogste voor 1 
seksbedrijf vergunning verleend en er bestaat een verbod op raam- 
en straatprostitutie.

Het voeren van een nulbeleid is overigens niet mogelijk, omdat dit in 
strijd is met de grondwettelijke vrijheid van arbeidskeuze (artikel 19 
Grondwet).

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.
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wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: 
het college of, voor zover het betreft voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in 
artikel 174 Gemeentewet, de burgemeester.

pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;
l. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, 

onderdeel van een seksbedrijf;
m. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van 

seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander 
tegen betaling worden verricht.

Artikel 3:3 Nadere regels
Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf

Gelet op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college 
over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit 
hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie,

Artikel 3:3 Vergunning
1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder 

vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.
2. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf 

weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken 
worden verlengd.

sekswinkels e.d. 3. Een vergunning kan mede voor één seksinrichting worden 
verleend.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te
exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd

4. De vergunning wordt voor bepaalde en/of onbepaalde tijd 
verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De 
vergunning is niet overdraagbaar.

bestuursorgaan.
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt

5. De vergunning kan ten hoogste tweemaal worden verlengd.

in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder;

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen
Niet opgenomen.

c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.
3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is
niet van toepassing.

Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor 
seksbedrijven
1. Er kan voor ten hoogste één seksbedrijf vergunning worden 

verleend.
Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder:
a. staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de

2. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen 
vergunning verleend.

ouderlijke macht of de voogdij;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, zijn de exploitant

Artikel 3:6 Aanvraag
1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend door

gebruikmaking van een door het bevoegde bestuursorgaan 
vastgesteld formulier.

en de beheerder niet:
a. met toepassing van het artikel 37 Wetboek van Strafrecht 
in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer 
door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen 
Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, 
dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor 
naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis 
ingevolge artikel 67, eerste lid Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke 
uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als 
bedoeld in artikel 9 eerste lid onder a Wetboek van Strafrecht, 
wegens dan wel mede wegens overtreding van:
^ bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en

2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit 
vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de 
volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel;
c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de 

exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is 
geweigerd of een aan de exploitant verleende 
vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
e. het adres van een onder het seksbedrijf vallende 

seksinrichting;
f. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het 

seksbedrijf zal worden gebruikt;
g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van 

de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;
h. indien van toepassing, de verblijfstitel van de
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Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen;
^ de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en
met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 
417bis, 426, 429quater en 453 Wetboek van Strafrecht;
^ de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 jo.
artikel 8 of jo. artikel 163 Wegenverkeerswet 1994;
^ de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b Wet op
de kansspelen;
^ de artikelen 2 en 3 Wet op de weerkorpsen;
^ de artikelen 54 en 55 Wet wapens en munitie.
3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt 
gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel
74, tweede lid onder a Wetboek van Strafrecht of artikel 76, 
derde lid onder a Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan 375 euro bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke 
straf.
4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid onder 
b en c, wordt:
a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf 
de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf 
de datum van de intrekking van de vergunning.
5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar 
geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of 
escortbedrijf die voor tenminste een maand door het bevoegd 
bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in 
artikel 3:4, eerste lid is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem 
ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend 
te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven 
tussen 02.00 en 08.00 uur.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een 
voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke 
seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.
3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich 
daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting 
krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel
3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.
4. Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet 
voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien 
door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) 
sluiting
1. Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid genoemde
belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit 
hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan: 
a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6 eerste of

exploitant;
i. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale 

verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;
j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot 

het gebruik van de ruimtes bestemd voor de 
uitoefening van het seksbedrijf;

k. indien van toepassing, de plaatselijke ligging van de 
seksinrichting waarvoor vergunning wordt 
aangevraagd, door middel van een situatieschets met 
een noordpijl en schaalaanduiding;

l. indien van toepassing, de plattegrond van de 
seksinrichting waarvoor vergunning wordt 
aangevraagd, door middel van een tekening met een 
schaalaanduiding.

3. Als er een beheerder is aangesteld, is het tweede lid, onder a, 
b, c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de 
beheerder.

4. Het bevoegd bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of 
bescheiden verlangen.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Een vergunning wordt geweigerd als:

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;
b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk 

gezag of de voogdij;
c. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is 

veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor 
mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht 
levensgedrag is;

d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar 
nog niet heeft bereikt;

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
feitelijke toestand niet met het in de aanvraag 
vermelde in overeenstemming zal zijn;

f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning 
verbonden beperkingen of voorschriften;

g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf 
personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het 
prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog 
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer 
zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd 
met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 
2000;

h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar 
geleden voor de dag dat de vergunning wordt 
aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van meer dan zes maanden;

i. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar 
geleden voor de dag dat de vergunning wordt 
aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of 
strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een
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tweede lid geldende sluitingstijden vaststellen;
b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de
gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 Algemene wet
bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het 
eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig 
artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant 
en beheerder
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend 
te hebben, zonder dat de op de vergunning vermelde exploitant of 
beheerder in de seksinrichting aanwezig is.
2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe 
dat in de seksinrichting:
a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder 
geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de 
zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX 
(mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de
Wet wapens en munitie;
b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd 
met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de 
Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie
Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op 
andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen 
dan wel aan te lokken.

Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin 
een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van 
de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen 
gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van 
erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen e.d.
1. Het is de rechthebbende op een roerende of onroerende 
zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel 
afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te 
stellen, aan te bieden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende 
heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden 
of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en 
leefomgeving in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd 
bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving gestelde regels.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing 
op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, 
opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan 
wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en

onvoorwaardelijke geldboete van C 500,- of meer of tot 
een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens 
dan wel mede wegens overtreding van:

i. 10 bepalingen, gesteld bij of krachtens de
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze
Algemene Plaatselijke Verordening;

ii. 20 de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 
417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies,
426 en 429quater van het Wetboek van 
Strafrecht;

iii. 30 artikel 69 van de Algemene wet 
rijksbelastingen;

iv. 40 de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994;

v. 50 de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; of

vi. 60 de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en 
munitie;

j. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt;
k. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd 

op zal leveren met een geldend bestemmingsplan, een 
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd, 
een beheersverordening.

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder h, 
wordt gelijk gesteld:

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige 
voorwaardelijke straf;

b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in 
artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van 
Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a, van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan C 375,- bedraagt.

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, 
wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend 
vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in 
het eerste lid, onder h en i, telt de periode waarin een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:
a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond 

van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met 
g, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het 
geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 
van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een 
periode van vijf jaar na de intrekking;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 
gestelde eis met betrekking tot de aanvraag, mits de 
aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag 
binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde
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gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid Grondwet.

Afdeling 3. Beslistermijn en weigeringsgronden 

Artikel 3:12 Beslistermijn
1. Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de 
aanvraag om vergunning
bedoeld in artikel 3:4, eerste lid binnen twaalf weken na de dag 
waarop de aanvraag ontvangen is.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten 
hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden
1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid wordt 
geweigerd indien:
a. de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 
3:5 gestelde eisen;
b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het 
escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, 
stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;
c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het 
escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met 
artikel 273f Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de 
Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.
2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning als bedoeld 
in artikel 3:4, eerste lid worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. het voorkomen of beperken van overlast;
c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- 
en leefklimaat;
d. de veiligheid van personen of goederen;
e. de verkeersvrijheid of -veiligheid;
f. de gezondheid of zedelijkheid;
g. de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

termijn aan te vullen;
c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking 

heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een 
seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is 
ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder 
vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de 
veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten 
nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de 
seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste 
en tweede lid;

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij 
artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven;

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning
1. De vergunning vermeldt in ieder geval:

a. de naam van de exploitant;
b. indien van toepassing, die van de beheerder;
c. voor welke activiteit de vergunning is verleend;
d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het 

seksbedrijf zal worden gebruikt;
f. indien van toepassing, het adres van de onder dat 

seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de 
vergunning mede is verleend;

g. de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning 
zijn verbonden;

h. indien van toepassing, de geldigheidsduur van de 
vergunning;

i. het nummer van de vergunning.
2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een 

afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting 
waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan 
de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over 
een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie en wijziging beheer 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
1. De vergunning vervalt zodra de op de vergunning vermelde 
exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf 
feitelijk heeft beëindigd.
2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de 
exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het 
bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer
1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1 onder g het 
beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft 
beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de 
feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het 
bevoegd bestuursorgaan.
2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe_____

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden
1. De vergunning wordt ingetrokken als:

a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig 
blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing 
zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de 
juiste gegevens bekend waren geweest;

b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is 
gegeven;

c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, 
aanhef en onder a, 3:14, tweede lid, 3:15 en 3:17, 
eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef 
en onder 1^

d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan 
die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de 
vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of 
veiligheid;

_____ e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel
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beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van 
de exploitant heeft besloten de verleende vergunning 
overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het 
bepaalde in artikel 3:13, eerste lid aanhef en onder a is van 
overeenkomstige toepassing.
3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid,
kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder 
zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid 
heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

3:7, eerste lid, onder a tot en met i;
f. de vergunninghouder dat verzoekt;
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met 

een geldend bestemmingsplan of een 
beheersverordening.

2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:
a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden 

voorschriften of beperkingen;
b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, 

gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de 
bescherming van de belangen met het oog waarop het 
vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan 
het belang van de vergunninghouder bij behoud van de 
vergunning;

c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant 
of beheerder is geworden;

d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of 
krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, 
onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan 
beschreven maatregelen;

f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan 
die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de 
vergunning gevaar oplevert voor de woon- en 
leefomgeving of de gezondheid van prostituees of 
klanten;

g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de 
naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert 
of bemoeilijkt;

h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die 
onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of 
zedendelict of voor mensenhandel;

i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is 
gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden
De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn 
seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond 
van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, 
zo spoedig mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze 
verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de 
vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning
1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de 

artikelen 3:3, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8 en 3:15, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele 
gegevens en bescheiden waarover het bevoegde 
bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd 
dienen te worden.

2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn 
van de vergunning verlenging van de vergunning is 
aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de 
aanvraag om verlenging is besloten.
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AFDELING 3 UITOEFENEN SEKSBEDRIJF

PARAGRAAF 3.1 REGELS VOOR ALLE SEKSBEDRIJVEN

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid;
toegang
1. Een seksinrichting mag vanaf 8:00 uur geopend zijn voor 

bezoekers en heeft van vrijdag op zaterdag en van zaterdag 
op zondag een sluitingstijd van uiterlijk 02:00 uur en op de 
andere dagen een sluitingstijd van uiterlijk 01:00 uur, tenzij 
bij vergunning anders is bepaald.

2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin 
te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient 
te zijn voor bezoekers.

3. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een 
seksrichting tussen 30 minuten voor openingstijd en 30 
minuten na sluitingstijd, tenzij bij vergunning anders is 
bepaald.

4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die 
nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of 
te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren
Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:
a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, 

bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer, 
bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de 
bedrijfsnaam;

b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan 
bedoeld onder a, en

c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te 
bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het 
betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel 
overdraagbare aandoeningen.

PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR ALLE
PROSTITUTIEBEDRIJVEN EN PROSTITUEES

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod
werken voor onvergund prostitutiebedrijf
1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de 

leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.
2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich 

te laten werken die:
a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het 

bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.
3. Het is een prostituee verboden:

a. te handelen in strijd met het eerste lid;
b. werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie 

geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan
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1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in 
ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant 
treft:

a. op het gebied van hygiëne;
b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en 

het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;
c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten;
d. ter voorkoming van strafbare feiten.

2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het 
eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de 
algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en 
dat dit controleerbaar is;

b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een 
exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de 
werkruimten treft voor gezonde en veilige 
werkomstandigheden voor prostituees;

c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms 
met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

d. in de werkruimten voor de prostituees een goed 
functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op 
seksueel overdraagbare aandoeningen en door de 
exploitant voldoende geïnformeerd is over de 
mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig 
te laten onderzoeken;

g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij 
wil bezoeken;

h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder 
dat dat voor haar andere werkzaamheden gevolgen 
heeft;

i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te 
gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden 
gevolgen heeft;

j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder 
voldoende professionele eisen op het gebied van 
agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden 
gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing 
hierin;

k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van 
zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of 
bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij 
voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan 
heeft opgenomen;

l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame 
prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of 
arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van 
vergewist dat de prostituee niet door derden 
gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader 
informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking 
stelt;

n. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame
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prostituees informatie ter beschikking stelt over de 
mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil 
stoppen met haar werk in de prostitutie;

o. de overlast aan de omgeving van de onder het 
seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een 
vergunning.

4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het 
bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De 
wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde 
bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan 
aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig 
het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op 
grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een 
voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die 
werkzaam is voor of bij de exploitant.

6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de 
klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee 
klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of 
drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte
Niet opgenomen.

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en
beheerder prostitutiebedrijf
1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren 

dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor 

dat:
a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame 

prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen 
bepalen;

b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd 
waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in 
ieder geval;

i. ^ de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame 
prostituees;

ii. 2° de verhuuradministratie;
iii. 3° met betrekking tot alle voor of bij het 

prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de 
documentatie die ten grondslag ligt aan de 
vorming van het oordeel over de mate van 
zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede 
lid, onder k;

iv. 4° de werkroosters van de beheerders.
c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de 

wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde 
beschikbaar is voor toezichthouders;

d. medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst 
en van andere door de burgemeester of het college 
aangewezen instellingen worden toegelaten tot 
seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings-
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en preventieactiviteiten uit te voeren of 
voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van 
mensenhandel of andere vormen van dwang en 
uitbuiting;

f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt 
gemeld als gedurende ten minste één maand geen 
gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze 
melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van 
zaken binnen het prostitutiebedrijf.

PARAGRAAF 3.3 RAAM- EN STRAATPROSTITUTIE

Artikel 3:18 Raamprostitutie
1. Het is een prostituee verboden:

a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een 
gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden 
beschikbaar te stellen; en

b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan 
passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of 
vrijwel ongekleed achter het raam van een 
seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op 
te houden.

Artikel 3:19 Straatprostitutie
Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere 
vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting 
waarvoor een vergunning is verleend, op te houden met het 
kennelijke doel zich beschikbaar te stellen voor prostitutie of op of 
aan de weg ontuchtige handelingen te verrichten als dit kennelijk 
geschiedt in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie
Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel
3:19, kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel 
worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te 
verwijderen.

AFDELING 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten
1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten 

met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan 
wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere 
voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de 
diensten van een prostituee.

3. Het in het tweede lid genoemde verbod geldt niet in een 
seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van 
erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en
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dergelijke
1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden 

daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, 
gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van 
erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan 
te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de 
rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de 
openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, 
opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken 
dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van 
gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van 
de Grondwet.

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze Afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, 
bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;
d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een 
klein aantal inrichtingen is verbonden;
e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan 
één of een klein aantal inrichtingen;
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op 
grond van artikel 1 Wet geluidhinder worden aangemerkt als 
geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting;
g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 
Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige 
terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de 
betreffende inrichting;
h. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: het Activiteitenbesluit milieubeheer;
b. inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
c. houder van een inrichting: degene die als eigenaar, 
bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;
d. collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een 
klein aantal inrichtingen is verbonden;
e. incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan 
één of een klein aantal inrichtingen;
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op 
grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt 
als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting;
g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 
van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige 
terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de 
betreffende inrichting;
h. onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

De begripsbepaling onder a. is geactualiseerd. De oude betiteling 
’Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' is vervangen 
door de sinds 1 januari 2013 gehanteerde citeertitel 
'Activiteitenbesluit milieubeheer'.
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Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en
2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening gelden 
niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen 
of dagdelen.
2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college 
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van 
de gemeente.
3. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw 
kalenderjaar bekend.
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs 
niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve 
festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 tot en met 
2.22 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening gelden 
niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen 
of dagdelen.
2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college 
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van 
de gemeente.
3. Het college maakt de aanwijzing voor het begin van een nieuw 
kalenderjaar bekend.
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs 
niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve 
festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

In het eerste lid is de verwijzing naar de betreffende bepalingen van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer geactualiseerd.
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Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen 
als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en 
artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen 
als bedoeld in de artikelen 2.17 tot en met 2.22 van het Besluit en 
artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de

In het eerste en tweede lid zijn de verwijzingen naar de betreffende 
bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer geactualiseerd.

Ledenbrief VNG 5 augustus 2015.



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang 
van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan 
te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113, 
eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder 
van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd 
op de plaats op dat formulier vermeld.
4. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting 
een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat.
5. De kennisgeving behoort tot het maximum aantal 
festiviteiten genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij deze 
kennisgeving minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de 
bedoelde festiviteit ingetrokken is.

houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang 
van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan 
te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, 
eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder 
van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
3. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd 
op de plaats op dat formulier vermeld.
4. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting 
een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, 
terstond toestaat.
5. De kennisgeving behoort tot het maximum aantal 
festiviteiten genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij deze 
kennisgeving minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de 
bedoelde festiviteit ingetrokken is.

Artikel 4:10 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd 
gezag:
a. een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat 
vermeld op de door het bevoegd gezag vastgestelde lijst van 
beschermde bomen.
b. houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een 
zelfstandige eenheid vormen en geen grotere oppervlakte beslaan 
dan 10 are te vellen of te doen vellen.
2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en 
dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder 
nader te stellen voorschriften.
4. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van 
feitelijk niet-gebruik tot het moment van onherroepelijk worden 
van de vergunning.
5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het 
college toestemming geven voor het direct vellen indien sprake is 
van acuut gevaar.

Artikel 4:10 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd 
gezag:
a. een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat 
vermeld op de door het bevoegd gezag vastgestelde lijst van 
beschermde bomen.
b. houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een 
zelfstandige eenheid vormen en geen grotere oppervlakte beslaan 
dan 10 are te vellen of te doen vellen.
2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a. de natuurwaarde van de houtopstand;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en 
dorpsschoon;
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder 
nader te stellen voorschriften.
4. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van 
feitelijk niet-gebruik tot het moment van onherroepelijk worden 
van de vergunning.
5. Het eerste lid is niet van toepassing als de burgemeester 
toestemming geeft voor het vellen van een houtopstand in 
verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of 
direct gevaar voor personen of goederen.

De bevoegdheid voor noodkap (lid 5) komt toe aan de burgemeester 
(voorheen college).



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

Artikel 4:12 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak 
handelsreclame te maken of te voeren door middel van een 
opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor:
a. het verkeer in gevaar wordt gebracht;
b. ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;
c. de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de 
omgeving in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer.

Artikel 4:12 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1. Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak 
handelsreclame te maken of te voeren door middel van een 
opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor:
a. het verkeer in gevaar wordt gebracht;
b. ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;
c. de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de 
omgeving in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De afbakeningsbepaling in het tweede lid is geactualiseerd. De oude 
betiteling ’Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' is 
vervangen door de actuele citeertitel 'Activiteitenbesluit 
milieubeheer'.
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Artikel 5:4 Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:4 Voertuigwrakken e.d.
1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en/of in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Het is ongewenst om verwaarloosde voertuigen langdurig op de weg 
geparkeerd te laten staan, vanwege de ontsiering van de omgeving 
en de parkeerdruk. Door "en/of" toe te voegen in lid 1 is het mogelijk 
om een verwaarloosd voertuig dat langdurig geparkeerd staat op de 
weg aan te pakken zonder dat daarbij het voertuig rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud hoeft te zijn. Op deze manier hoeft 
niet eerst een lange tijd afgewacht te worden tot het moment dat het 
voertuig op de openbare weg vanzelf in een onvoldoende rij- 
technische staat gaat verkeren.

Artikel 5:17 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. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin 
geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van 
Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het 
Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de Telecommunicatiewet of de daarop 
gebaseerde Telecommunicatieverordening.

Artikel 5:17 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 via het Gemeenteblad.
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, de Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur of het bepaalde bij of krachtens de 
Telecommunicatiewet.

Er is in het vierde lid opgenomen dat van een melding openbaar 
kennis wordt gegeven, zodat belanghebbenden desgewenst bezwaar 
kunnen aantekenen. Verder zijn er redactionele aanpassingen 
aangebracht in het vijfde lid.
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Artikel 6:1 Strafbepaling
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

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

Overtredingen van bepalingen die voortvloeien uit de Wabo (zoals 
handelingen zonder of in strijd met een omgevingsvergunning) zijn in 
de Wet op de economische delicten (hierna: Wed) aangeduid als 
economische delicten. Dit heeft gevolgen voor de strafmaat, die 
onder de Wed anders is dan onder de Apv. Om dat onderscheid



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging

worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak.

worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak.

duidelijk te maken is het tweede lid opgenomen.

2.In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de 
economische delicten van toepassing op overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:7 en 4:10.
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Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening zijn belast: 
a. de buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die in dienst zijn van of 
werkzaam zijn in opdracht van de gemeente Veldhoven; 

b. politieambtenaren;

Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening zijn belast: 
a. de buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 142 Wetboek van Strafvordering, die in dienst zijn van of 
werkzaam zijn in opdracht van de gemeente Veldhoven;

b. ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141,

Redactionele aanpassing.
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c. de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering genoemde ambtenaren, specifiek voor het toezicht 
in het kader van hoofdstuk 3 van deze verordening 
(Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.).
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit 
van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

onder b, van het Wetboek van Strafvordering;
c. de in artikel 141 en 142 van het Wetboek van

Strafvordering genoemde ambtenaren, specifiek voor het toezicht 
in het kader van hoofdstuk 3 van deze verordening 
(Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.).
2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit 
van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.


