
Nadere toelichting 

Aanpassingen Apv 

 
(geldend vanaf 1 januari 2020) 

 
Geel gearceerd = inhoudelijke wijzigingen 

Blauw = redactionele wijzigingen 

 
Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging 

 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
 a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare 

manifestaties daaronder wordt verstaan; 
 b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b 

Wegenverkeerswet 1994; 
 c. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op 

andere wijze toegankelijk zijn; 
 d. bebouwde kom: de gebieden binnen de grenzen van de bebouwde 

kom zoals deze zijn aangegeven op de door het college vastgestelde 
plattegrond; 

 e. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft 
krachtens een zakelijk of persoonlijk recht; 

 f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 Bouwverordening; 
 g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c 

Woningwet; 
 h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of 

diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang 
te dienen; 

 i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste 
lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 j. openbare inrichting: 
o i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, 

discotheek, buurthuis of clubhuis; 
o ii. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte 

waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was 
logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren 
of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 

 k. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting 
liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden 
geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden 
bereid of verstrekt. 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
 a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare 

manifestaties daaronder wordt verstaan; 
 b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b 

Wegenverkeerswet 1994; 
 c. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op 

andere wijze toegankelijk zijn; 
 d. bebouwde kom: de gebieden binnen de grenzen van de bebouwde 

kom zoals deze zijn aangegeven op de door het college vastgestelde 
plattegrond; 

 e. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft 
krachtens een zakelijk of persoonlijk recht; 

 f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 Bouwverordening; 
 g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c 

Woningwet; 
 h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of 

diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang 
te dienen; 

 i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste 
lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 j. openbare inrichting: 
o i. een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, 

snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis; 
o ii. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte 

waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was 
logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren 
of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 
k. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting 
liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden 
geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden 
bereid of verstrekt. 

Toevoeging aan definitie openbare inrichting 
 
In artikel 1:1 is ‘waterpijpcafé’ (ook bekend als ‘shisha-lounge’) 
toegevoegd in de opsomming van openbare inrichting. Door dit 
expliciet op te nemen valt een waterpijpcafé ook onder het 
begrip openbare inrichting. De exploitatie van een waterpijpcafé 
is hierdoor ook vergunningsplichtig, mits de openbare inrichting 
niet vergunningplichtig is op grond van artikel 3 of artikel 4 van 
de Drank- en Horecawet. (artikel 2:14 Apv).  
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Hoofdstuk 2. Openbare orde Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid 

en milieu 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2 
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Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden 

 

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden 

 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 1 
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Afdeling 2. Betoging 
 

(vervallen van opschrift) Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 2  
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Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken 

 

(vervallen van opschrift) Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 3 
 



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging 

 

Ledenbrief VNG 14 augustus 2019 
Artikel 2:4 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of 

gedrukte stukken of afbeeldingen 

Artikel 2:4 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of 

afbeeldingen 

 

Redactionele wijziging artikel 2:6 Apv 
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Afdeling 4. Vertoningen op de weg (vervallen van opschrift) Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 4 
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Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van een openbare 

plaats 

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik 

van openbare plaatsen 

 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 5 
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Afdeling 6. Veiligheid op de weg (vervallen van opschrift) Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 6 
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Afdeling 7. Evenementen Afdeling 3. Evenementen Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 7 
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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. 
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 2:13 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: 

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

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

f. 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 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. Bij de indiening van een vergunningaanvraag of melding 
worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, 
aangeleverd; 

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

Lid 6 is toegevoegd aan artikel 2:13 Apv 
 
Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit 
besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor 
mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere 
wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de 
zogenoemde basishulpverlening op die plaatsen. 
Het BGBOP is rechtstreeks werkend. 
 
In artikel 2:13 Apv is opgenomen wanneer een 
evenementenvergunning of -melding is vereist. In de 
vergunning/melding worden aspecten ten aanzien van de 
openbare orde en veiligheid geregeld. Het BGBOP geeft 
voorschriften voor het brandveilig gebruik van plaatsen en heeft 
hiervoor een meldingsplicht. 
 
Het BGBOP geeft hierin een mogelijkheid om beide processen 
samen te voegen. Indien de vergunningsaanvraag volgens de 
Apv eveneens voldoet aan de indieningsvereisten voor de 
melding BGBOP, wordt de vergunningsaanvraag beschouwd als 
de betreffende melding BGBOP en hoeft die niet apart te worden 
gedaan. 
Vandaar de toevoeging van lid 6 aan artikel 2:13 Apv zodat de 
twee processen worden geïntegreerd. De betreffende gegevens 
voor BGBOP worden meteen ingediend bij een aanvraag/melding 
op grond van de Apv. Er dient niet afzonderlijk nog een melding 
ingediend te worden op basis van het BGBOP.  
Op deze manier hoeft een aanvrager/melder niet in twee 
verschillende processen dezelfde stukken in te dienen.  
  
Deze aanpassing is tevens een uitwerking van de op 2 juli 2019 
vastgestelde Horecanota gemeente Veldhoven en een uitwerking 
van de ledenbrief van VNG 2018. 

Artikel 2:13b Indiening  

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

1. Indien een melding voor het organiseren van een evenement 
Lid 2 wordt toegevoegd aan artikel 2:13b Apv 
 



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging 

 

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. 

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. Indien een aanvraag voor het organiseren van een 
evenement wordt ingediend meer dan 52 weken dan wel 
minder dan 8 weken vóór het tijdstip waarop het evenement 
plaatsvindt, kan de burgemeester besluiten de aanvraag te 
weigeren. 

3. In afwijking van het eerste lid en tweede lid 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. 

4. 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. 

In artikel 1:8 van de Apv is (onder meer) als algemene 
weigeringsgrond opgenomen dat een aanvraag voor een 
vergunning geweigerd kan worden indien deze meer dan 26 
weken voor het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt wordt 
ingediend. 
Om aanvragers de ruimte te geven om langer van te voren een 
aanvraag voor een vergunning voor een evenement in te dienen, 
wordt met het toevoegen van lid 2 een termijn van 52 weken 
gegeven.  

Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen 

 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 8 
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Artikel 2:15 Sluitingstijden  

1. Het is de exploitant verboden de openbare inrichting, met 
uitzondering van ruimten waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt, 
voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de 
inrichting te laten verblijven:  
a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 
uur; en  
b. op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur. 

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor maximaal 4 dagen 
per jaar indien de exploitant minimaal 2 weken voordat hij 
hiervan gebruik wil maken, schriftelijk een melding heeft 
gedaan aan de burgemeester via het door de burgemeester 
vastgestelde meldingsformulier.  

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet 
milieubeheer gebaseerde voorschriften. 

 

Artikel 2:15 Sluitingstijden  

1. Het is de exploitant verboden de openbare inrichting, met 
uitzondering van ruimten waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt, 
voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de 
inrichting te laten verblijven:  
a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 
uur; en  
b. op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur. 

2. In afwijking van het eerste lid is het verboden een 
paracommercieel rechtspersoon geopend te hebben of 
bezoekers in de inrichting te laten verblijven op alle dagen 
tussen 01.00 uur en 06:00 uur. 

3. Het verbod in het eerste en tweede lid geldt niet voor 
maximaal 4 dagen per jaar indien de exploitant minimaal 2 
weken voordat hij hiervan gebruik wil maken, schriftelijk een 
melding heeft gedaan aan de burgemeester via het door de 
burgemeester vastgestelde meldingsformulier. 

4. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover 
in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de 
Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften. 

Lid 2 wordt toegevoegd aan artikel 2:15 Apv 
De huidige sluitingstijden voor paracommerciele instellingen 
worden met het toevoegen van lid 2 in het weekend verkort van 
03.00 uur naar 01.00 uur.  
De paracommerciële instellingen mogen dadelijk op grond van 
de Apv ook uiterlijk tot 01.00 uur alcoholhoudende drank 
schenken (nieuw artikel 2:22 Apv).  
Voor paracommerciële instellingen worden deze tijden ook als 
sluitingstijden opgenomen (gelijk gesteld zijn aan de eindtijd 
voor het schenken van alcoholhoudende drank). Dit zorgt ervoor 
dat de regels beter op elkaar aansluiten waardoor ze voor alle 
betrokkenen duidelijker en beter handhaafbaar zijn. 
Deze aanpassing is tevens een uitwerking van de op 2 juli 2019 
vastgestelde Horecanota gemeente Veldhoven, waarin is 
opgenomen om de openingstijden voor paracommerciële 
instellingen gelijk te stellen met de tijden voor het schenken van 
alcoholhoudende drank. 
 

 

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als 

bedoeld in de Drank- en Horecawet  

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en 

overige aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 8A 
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Artikel 2:22 Regulering paracommerciële rechtspersonen 

1. Een paracommercieel rechtspersoon kan, onverminderd artikel 
2:15 van deze verordening, alcoholhoudende drank uitsluitend 

Artikel 2:22 Regulering paracommerciële rechtspersonen 

1. Het is een paracommercieel rechtspersoon verboden 
alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de op grond 

Artikel 2:22 lid 1 Apv wordt aangepast  
Lid 3, 4 en 5 worden toegevoegd aan artikel 2:22 Apv 
 



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging 

 

verstrekken vanaf één uur voor aanvang en tot uiterlijk drie uur 
na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband 
met de statutaire doelen van de rechtspersoon, doch uiterlijk tot 
00.00 uur. 

2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen 
alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke 
aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of 
niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende 
rechtspersoon betrokken zijn. 

3. De burgemeester verleent op aanvraag ontheffing van het in het 
tweede lid gestelde verbod aan een gemeenschapshuis c.q. 
dorpscentrum, waarbij het faciliteren van sociale interactie 
direct voortvloeit uit hun doelstellingen, indien het betreffende 
gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum aantoont dat er van de 
plaatselijke commerciële horecabedrijven binnen een straal van 
2 kilometer rondom het betreffende gemeenschapshuis c.q. 
dorpscentrum schriftelijk toestemming is om de in de 
toestemming omschreven bijeenkomsten te mogen organiseren. 

van artikel 2:15 tweede en derde lid en artikel 2:16 geldende 
openingstijden. 

2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen 
alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van 
persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op 
personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten 
van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. 

3. In afwijking van het tweede lid mag een paracommercieel 
rechtspersoon alcoholhoudende drank verstrekken tijdens 
ten hoogste 4 dagen per jaar tijdens bijeenkomsten van 
persoonlijke aard en/of bijeenkomsten die gericht zijn op 
personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten 
van de rechtspersoon betrokken zijn. 

4. Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk twee 
weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het derde lid, 
hiervan schriftelijk melding bij de burgemeester. 

5. In afwijking van het tweede lid is het paracommerciële 
rechtspersonen toegestaan alcoholhoudende drank te 
verstrekken tijdens carnavalsactiviteiten gedurende de 
carnavalsdagen en direct aan carnaval gelieerde activiteiten. 

6. De burgemeester verleent op aanvraag ontheffing van het in 
het tweede lid gestelde verbod aan een gemeenschapshuis 
c.q. dorpscentrum, waarbij het faciliteren van sociale 
interactie direct voortvloeit uit hun doelstellingen, indien het 
betreffende gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum aantoont 
dat er van de plaatselijke commerciële horecabedrijven 
binnen een straal van 2 kilometer rondom het betreffende 
gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum schriftelijk 
toestemming is om de in de toestemming omschreven 
bijeenkomsten te mogen organiseren. 

Met betrekking tot het onderwerp ‘paracommerciële activiteiten’ 
is bij het opstellen van de op 2 juli 2019 vastgestelde 
Horecanota gemeente Veldhoven contact geweest tussen zowel 
KHN – Veldhoven en een aantal paracommerciële instellingen. 
Daarbij is naar voren gekomen dat een aantal instellingen het 
wenselijk vindt om commerciële activiteiten (bijeenkomsten van 
persoonlijke aard) te houden binnen de instelling. De 
commerciële horeca geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat 
paracommerciële instellingen zich houden aan de opgelegde 
schenktijden voor alcoholhoudende drank. Toezicht op de 
gestelde regels is hierbij van belang. In het verlengde daarvan is 
beoordeeld dat bepaalde artikelen rondom paracommerciële 
rechtspersonen in de Apv moeilijk handhaafbaar zijn. Als er 
regels gesteld worden, dienen de regels ook gehandhaafd te 
worden en handhaafbaar te zijn. Verder gaf de huidige Apv geen 
mogelijkheden tot het toestaan van schenken van 
alcoholhoudende drank tijdens commerciële activiteiten.  
 

Aanpassing artikel 2:22 lid 1 Apv 

Door deze aanpassing van lid 1 waarmee vaste schenktijden 
opgenomen worden voor het schenken van alcoholhoudende 
drank die gelijkgesteld zijn aan de openingstijden voor 
paracommerciële instellingen, zijn de regels helder en beter 
handhaafbaar.  
De regels worden hierdoor duidelijker voor alle betrokken 
partijen (paracommerciële instellingen, horecaondernemers, 
omwonenden, politie en gemeente) ten opzichte van de 
bestaande regels. 
De openingstijden zijn in artikel 2:15 Apv veranderd. Voor alle 
dagen geldt nu dat paracommerciele instellingen tot 01.00 uur 
open mogen zijn. Dit betekent dan ook, gelet op de aanpassing 
van artikel 2:22 lid 1 Apv, dat tot 01.00 uur alcoholhoudende 
drank verstrekt mag worden. 
De regels sluiten hierdoor beter op elkaar aan, doordat dezelfde 
tijden gehanteerd worden voor het open zijn van de instelling als 
het schenken van alcoholhoudende drank. 
 
Toevoeging lid 3, 4 en 5 aan artikel 2:22 lid 1 Apv 

Artikel 2:22 lid 3 Apv 

In lid 3 van artikel 2:22 Apv wordt vier keer per jaar het 
verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten 
van persoonlijke aard toegestaan. Hierdoor wordt meer ruimte 
geboden aan paracommerciële instellingen en wordt nog steeds 
voldaan aan artikel 4 van de DHW (verplichting voor een 
gemeente om bij verordening regels te stellen voor 
paracommerciële instellingen).  
Het aantal ontheffingen van vier is gelijk gesteld aan de huidige 
andere opgenomen ontheffingsmogelijkheden voor het afwijken 
van de geluidsnormen en sluitingstijden in de Apv.  
 
Artikel 2:22 lid 4 Apv 

Als een aantal bijeenkomsten wordt toegestaan is het voor de 
controleerbaarheid goed om hier een (zo licht mogelijke) 
meldplicht aan te koppelen, zoals opgenomen in lid 4 van artikel 
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2:22 Apv. Als er geen melding wordt gedaan is het voor ons als 
gemeente, indien wij constateren dat een dergelijke bijeenkomst 
wordt gehouden, immers duidelijk dat de activiteit niet is 
toegestaan.  
 
Artikel 2:22 lid 5 Apv 

Met de toevoeging van lid 5 van artikel 2:22 Apv wordt verder  
ook toegestaan om tijdens carnaval en carnaval gelieerde 
activiteiten het schenken van alcoholhoudende drank toe te 
staan bij paracommerciële instellingen. 
Zowel KHN-Veldhoven en de benaderde paracommerciële 
instellingen kunnen zich vinden in deze regels. Door op deze 
manier regels te stellen aan de paracommerciële instellingen 
wordt er meer ruimte geboden aan paracommerciële 
instellingen, zijn de regels beter handhaafbaar en wordt voldaan 
aan de verplichting uit de DHW. 
 
Deze aanpassingen van artikel 2:22 Apv zijn tevens een 
uitwerking van de op 2 juli 2019 vastgestelde Horecanota 
gemeente Veldhoven.  

Afdeling 9. Toezicht op smart- en headshops  Afdeling 6. Toezicht op smart- en headshops Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 9 
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Afdeling 10. Speelautomaten  Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 10 
 
Ledenbrief VNG 14 augustus 2019 

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar 

of schade  

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 11 
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Artikel 2:34a Verboden gebruik lachgas   

Het is verboden in het openbaar gebied lachgas te gebruiken als 
daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komt. 
 
Het is verboden op of aan een openbare plaats of in een voor 
publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 
en 3 Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen 
daarvoor te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen 
en/of stoffen voorhanden te hebben. 
 
 
 
 
 

Artikel 2:34a Verboden gebruik lachgas   

Het is verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken, dan 
wel voorbereidingen daarvoor te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben, als 
daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komt. 

Redactionele wijziging ‘op een openbare plaats’ artikel 2:34a Apv  
Door deze redactionele wijziging sluit het artikel beter aan bij de 
begripsbepaling in de Apv. 
 
Toevoegen van ‘verbod verrichten van voorbereidingen of het 
gebruik van voorwerpen en/of stoffen ten behoeve van gebruik 
lachgas’, als daardoor hinder ontstaat voor personen of de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
het milieu in gevaar komt. 
Door deze toevoeging vallen ook voorbereidingen, voorwerpen 
en/of stoffen die openlijk worden gebezigd als hulpmiddel voor 
het gebruik van lachgas, onder het verbod als hierdoor overlast 
ontstaat. Hierdoor is de bepaling uitvoerbaar gemaakt met het 
oog op de gewenste overlastbestrijding.   

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van 

goederen  

Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen 

 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 12 
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Afdeling 13. Vuurwerk  Afdeling 10. Consumentenvuurwerk Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 13 
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Afdeling 14. Drugsoverlast  Afdeling 11. Drugsoverlast  Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 14 
 
Ledenbrief VNG 14 augustus 2019 



Bestaand artikel Nieuw artikel Toelichting wijziging 

 

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, 

veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare 

plaatsen en gebiedsontzeggingen  

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester 

 

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 15 
 
Ledenbrief VNG 14 augustus 2019 

Artikel 2:61 Gebiedsontzeggingen  

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, 
het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of 
beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat, de 
veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de 
zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare 
orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich 
gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde 
delen van de gemeente op een openbare plaats op te 
houden. 

2. Met het oog op deze belangen kan de burgemeester aan een 
in het eerste lid genoemde persoon een bevel geven zich:  

a. gedurende ten hoogste het lopende en komende 
uitgaansweekeinde (donderdagavond tot en met 
maandagmorgen) telkens tussen 18.00 uur en 07.00 uur niet 
in of in de omgeving van een openbare inrichting als bedoeld 
in artikel 1:1 en in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden, indien dat 
feit of die handeling verband houdt met veilig uitgaan; 

b. tot het einde van een evenement als bedoeld in artikel 2:12 
gedurende de tijden dat dit plaatsvindt, niet op of in de 
omgeving van het terrein of de terreinen waar dat 
evenement plaatsvindt op te houden, indien dat feit of die 
handeling verband houdt met dat evenement. 

3. Met het oog op de in het eerste lid en tweede lid genoemde 
belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten 
minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven 
en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende 
handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten 
hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden. 

4. Een bevel krachtens het derde lid kan slechts worden 
gegeven als het strafbare feit of de openbare orde 
verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van 
een eerder bevel, gegeven op grond van de vorige leden, 
plaatsvindt. 

5. De burgemeester beperkt de in de vorige leden gestelde 
bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke 
omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De 
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen 
van een bevel. 

Artikel 2:61 Gebiedsontzeggingen  

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, 
het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of 
beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat, de 
veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de 
zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare 
orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich 
gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde 
delen van de gemeente op een openbare plaats op te 
houden. 

2. Met het oog op deze belangen kan de burgemeester aan een 
in het eerste lid genoemde persoon een bevel geven zich:  

a. gedurende ten hoogste het lopende en komende 
uitgaansweekeinde (donderdagavond tot en met 
maandagmorgen) telkens tussen 18.00 uur en 07.00 uur niet 
in of in de omgeving van een openbare inrichting als bedoeld 
in artikel 1:1 en in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden, indien dat 
feit of die handeling verband houdt met veilig uitgaan; 

b. gedurende carnavalsdagen en tot het einde van een 
evenement als bedoeld in artikel 2:12 gedurende de tijden 
dat dit plaatsvindt, niet op of in de omgeving van het terrein 
of de terreinen waar dat evenement plaatsvindt op te 
houden, indien dat feit of die handeling verband houdt met 
dat evenement. 

3. Met het oog op de in het eerste lid en tweede lid genoemde 
belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten 
minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven 
en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende 
handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten 
hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden. 

4. Een bevel krachtens het derde lid kan slechts worden 
gegeven als het strafbare feit of de openbare orde 
verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van 
een eerder bevel, gegeven op grond van de vorige leden, 
plaatsvindt. 

5. De burgemeester beperkt de in de vorige leden gestelde 
bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke 
omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De 
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen 
van een bevel. 

Wijziging artikel 2:61 lid 2 onder b 
 
Toevoeging om ook tijdens carnavalsdagen een 
gebiedsontzegging op te leggen. Carnaval heeft het karakter van 
een evenement, maar valt juridisch gezien niet onder de noemer 
van evenement. Hierdoor was het op dit moment niet mogelijk 
om een gebiedsontzegging op te leggen tijdens carnaval. In 
praktijk hebben zich situaties voorgedaan waarbij het wel 
wenselijk is om gedurende een carnavalsperiode een 
gebiedsontzegging aan personen op te leggen. 
Door de toevoeging van het woord ‘carnavalsdagen’ aan het 
betreffende lid geeft het artikel de burgemeester ook de 
bevoegdheid om tijdens deze periode bij overlast een 
gebiedsontzegging te kunnen opleggen. 
 

Afdeling 16 Tegengaan onveilige, niet leefbaar en malafide 

ondernemersklimaat  

Afdeling 13. Tegengaan onveilige, niet leefbaar en malafide 

ondernemersklimaat   

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 2, afdeling 16 

Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting  Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder 

door verlichting  

Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 4, afdeling 1 
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Artikel 4:7 Natuurlijke behoefte doen 

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats 
zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde 
plaatsen. 

Artikel 4:7 Natuurlijke behoefte doen 

Het is verboden zijn natuurlijke behoefte te doen: 
a. Op een openbare plaats binnen de bebouwde kom buiten 

daarvoor bestemde plaatsen; 

Lid b wordt toegevoegd aan artikel 4:7 Apv 
 
Door het toevoegen van lid b heeft het college de mogelijkheid 
om via een aanwijzingsbesluit buiten de bebouwde kom plaatsen 
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 b. Op een openbare plaats buiten de bebouwde kom op door 
het college aangewezen plaatsen 

 

aan te wijzen waar het verboden is natuurlijke behoefte te doen. 
In geval van overlast kan hierdoor ook buiten de bebouwde kom 
opgetreden worden tegen het doen van natuurlijke behoefte. 

Geen Artikel 4:8a Verbod oplaten ballonnen 

1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door 

middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van 

helium of andere gassen, op te laten stijgen; 

2. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, 

vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, 

geluksballon etc. 

3. Onder een ballon wordt in dit verband niet bedoeld een 

luchtballon, bedoeld voor personenvervoer.  

Toevoeging van nieuw artikel 4:8a Apv 
 
Begin dit jaar heeft de Partij voor de Dieren Noord-Brabant 
schriftelijk verzocht een oplaatverbod voor ballonnen in de 
openbare ruimte in de Apv op te laten nemen. Daarover is de 
Partij voor de Dieren geïnformeerd dat dit verzoek tijdens de 
actualisatie van de Apv meegenomen wordt.  
Ballonnen dragen vaak bij aan het vroegtijdig overlijden van vele 
dieren. Dit omdat de dieren erin stikken. Met name omdat vogels 
en zeedieren, de neergekomen ballonnen als voedsel 
consumeren waardoor de dieren meetbaar vaker vroegtijdig 
sterven en jongen ongezonder en zwakker ter wereld komen. 
Ook kunnen dieren verstikken in de touwtjes van de ballonnen. 
Als bijkomend effect komt het plastic in de menselijke 
voedselketen, hetgeen ook zeer onwenselijk is. Daarnaast 
dragen de lintjes en dergelijke bij aan plasticvervuiling. Veel 
gemeenten (april 2019, waren er 85 gemeenten) hebben 
inmiddels een oplaatverbod van ballonnen opgenomen in de Apv. 
Met het opnemen van dit artikel wordt overlast door het oplaten 
van ballonnen voor het milieu voorkomen c.q. beperkt. 

Artikel  5:8a  Parkeren anders dan op de rijbaan 

1. Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het 
college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend 
weggedeelte. 

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden 
gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een 
bestuursorgaan of openbaar lichaam. 

Artikel 5:8a Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders 

dan op de rijbaan  

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan 

op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend 

weggedeelte. 

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden 

gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan 

of openbaar lichaam. 

Wijziging artikel 5:8a lid 1 Apv 
 
Dit artikel ziet op het verbod op het zogenaamde 
‘bermparkeren’. Op grond van Europese regelgeving en 
jurisprudentie geldt het parkeerverbod (bord E1 uit de bijlage bij  
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) alleen 
voor de rijbaan. Omdat dit ook geldt voor het stopverbodsbord 
(bord E2) is aan artikel 5:8a het stopverbod toegevoegd. 
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Artikel 5:13 Ventverbod  

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in 
gevaar komt. 

2. Het is verboden te venten: 
a. op zon- en feestdagen als bedoeld in artikel 2, lid 1 

Winkeltijdenwet; 
b. op maandag tot en met zaterdag van 20.00 uur tot 08.00 

uur; 
c. tijdens marktdagen op het marktterrein; 
d. tijdens kermisdagen op het kermisterrein; 
e. tijdens evenementen op het evenemententerrein; 
f. bij zorg- en onderwijsinstellingen, speeltuinen en de 

kinderboerderij. 
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover 

in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door 
artikel 5 Wegenverkeerswet. 

Artikel 5:13 Ventverbod 

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in 
gevaar komt of kan komen. 

2. Het is verboden te venten: 
a. op zon- en feestdagen als bedoeld in artikel 2, lid 1 

Winkeltijdenwet; 
b. op maandag tot en met zaterdag van 20.00 uur tot 08.00 

uur; 
c. tijdens marktdagen op het marktterrein; 
d. tijdens kermisdagen op het kermisterrein; 
e. tijdens evenementen op het evenemententerrein; 
f. bij zorg- en onderwijsinstellingen, speeltuinen en de 

kinderboerderij. 
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover 

in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door 
artikel 5 Wegenverkeerswet. 

Redactionele wijziging van artikel 5:13 lid 1 Apv 

Afdeling 5. Openbaar water  Afdeling 5. Openbaar water en waterstaatswerken Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 5 afdeling 5 
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Artikel 5:19 Crossterreinen  Artikel 5:19 Crossterreinen Redactionele wijziging van artikel 5:19 lid 3 
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1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een 
motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter 
voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te 
houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, 
dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het 
kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben. \ 

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college 
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels 
stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang 
van:  
a.het voorkomen of beperken van overlast; 
b.de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving 
en ter bescherming van andere milieuwaarden; 
c.de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid 
bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.  

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt   
voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit 
geluidproduktie sportmotoren. 

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een 
motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter 
voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te 
houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, 
dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het 
kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben. 

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college 
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels 
stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang 
van:  

          a.het voorkomen of beperken van overlast; 
          b.de bescherming van het uiterlijk aanzien van de    

omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden; 
          c.de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste   lid 

bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.  
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de 

Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren. 
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Afdeling 7. Verbod vuur te stoken  Afdeling 7. Vuurverbod Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 5 afdeling 7 
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Artikel 5:21 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten 

inrichtingen of anderszins vuur te stoken 

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden 
buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of 
anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. 

2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft: 
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke, 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen 
afvalstoffen worden verbrand, 
c. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen 

gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert, voor 
zover dit niet plaatsvindt in bossen en natuurgebieden of 
binnen een afstand van 30 meter daarvan in de periode van 1 
april tot 1 november. 

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing 

worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. 
5. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp 

wordt voorzien door artikel 429 aanhef en onder 1 of 3 
Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening 
Noord-Brabant. ‘ 

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

Artikel 5:21 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten 

inrichtingen of anderszins vuur te stoken 

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden 
buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of 
anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. 

2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de 
omgeving, is het verbod niet van toepassing op: 
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke, 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen 
afvalstoffen worden verbrand, 
c. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dit niet 
plaatsvindt in bossen en natuurgebieden of binnen een 
afstand van 30 meter daarvan in de periode van 1 april tot 1 
november. 

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing 

worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. 
5. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp 

wordt voorzien door artikel 429 aanhef en onder 1 of 3 
Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening 
Noord-Brabant. 

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

Redactionele wijzigingen van artikel 5:21 lid 2 Apv 
 
 

Afdeling 8. Verstrooiing van as  Afdeling 8. Asverstrooiing Redactionele wijziging opschrift hoofdstuk 5 afdeling 8 
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HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  

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 

HOOFDSTUK 6. SANCTIE-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  

Artikel 6:1 Sanctiebepaling  

1. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening 
bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven 
voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 

Lid 3 is toegevoegd aan artikel 6:1 van de Apv 
 
De gemeente heeft de bevoegdheid om een bestuurlijke boete 
op te leggen op grond van artikel 64, lid 2 van de Wet 
veiligheidsregio’s. Deze bevoegdheid moet dan wel in een 
verordening staan. Door de toevoeging van lid 3 in artikel 6:1 
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categorie en kan bovendien worden gestraft met 
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

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. 

categorie en kan bovendien worden gestraft met 
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

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. 

3. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde 
lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het 
college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogte de 
geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid van de Wet 
veiligheidsregio’s. 

van de Apv is het gebruik maken van de genoemde bevoegdheid 
geregeld. 
Het betreft hier ook een uitwerking van de op 2 juli 2019 
vastgestelde Horecanota gemeente Veldhoven ten aanzien van 
het van kracht zijn van het landelijke Besluit brandveilig gebruik 
en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) en de ledenbrief 
VNG 2018. 

 


