Nadere toelichting
Aanpassingen Apv
(geldend vanaf 1 januari 2019)
Geel gearceerd = inhoudelijke wijzigingen
Blauw = redactionele wijzigingen
Nieuw artikel

Toelichting wijziging

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning, ontheffing
of geaccepteerde melding
De vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding kan worden
ingetrokken of gewijzigd als:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn
verstrekt;
b. op grond van een verandering van de omstandigheden of
inzichten, opgetreden na het verlenen van de vergunning of
ontheffing of het accepteren van de melding, intrekking of
wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen
ter bescherming waarvan de vergunning, ontheffing of
melding is vereist;
c. de aan de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding
verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden
nagekomen;
d. van de vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding
geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde
termijn, binnen een redelijke termijn;
e. de vergunninghouder of melder onvoldoende waarborgen
biedt voor een goed verloop van het gebruikmaken van de
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding gelet op het
belang of de belangen in verband waarmee de vergunning,
ontheffing of melding is vereist.

Artikel 1:6 lid d Apv is aangepast
Een gemeente wees erop dat de verordening
geen grondslag bood om een vergunning in te
trekken als die langere tijd niet werd gebruikt,
bijvoorbeeld bij het innemen van een
standplaats. Door deze aanpassing wordt hierin
voorzien
Ledenbrief VNG 26 juli 2017.
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f. de houder of melder dit verzoekt.
Artikel 1:7 Termijnen
1. De vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding geldt
voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning, ontheffing of
geaccepteerde melding anders is bepaald of de aard van de
vergunning, ontheffing of geaccepteerde melding zich
daartegen verzet.
2. De aard van de vergunning, ontheffing of geaccepteerde
melding verzet zich in ieder geval tegen gelding voor
onbepaalde tijd als het aantal vergunningen, ontheffingen of
geaccepteerde meldingen is beperkt en het aantal mogelijke
aanvragers het aantal beschikbare vergunningen,
ontheffingen of geaccepteerde meldingen overtreft.

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan
een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend
gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden dan wel enig
voorwerp of stof te vervoeren of bij zich te hebben die
aanleiding kunnen geven tot ongeregeldheden.
2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval
waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan,
of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende
gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen
te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een
samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van
politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem
aangewezen richting te verwijderen.
3. Het is verboden zich te begeven naar of te bevinden op
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Lid 2 is toegevoegd aan artikel 1:7 Apv
Uit de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van
2-11-20156 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) blijkt dat
voor onbepaalde tijd verleende vergunningen zich
niet altijd verdragen met het formele
gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse vergunningen
(meer aanvragers dan beschikbare
vergunningen) kan immers het gevolg zijn dat de
markt voor nieuwe aanbieders feitelijk
ontoegankelijk wordt. Met dit tweede lid wordt
duidelijk gemaakt dat onbepaalde tijd en
schaarse vergunningen zich niet met elkaar
verdragen.
Ledenbrief VNG 26 juli 2017
Aantal redactionele wijzigingen van artikel 2:1
Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
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openbare plaatsen die door het bevoegd bestuursorgaan in
het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van
ongeregeldheden zijn afgezet.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod,
bedoeld in het derde lid.
5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen,
vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke
samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties.
Artikel 2:19 Handel binnen openbare inrichtingen
De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een
handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op
grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of
een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp
verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.
Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Als 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 de
artikelen 2:14 tot en met 2:19 van deze verordening.
Artikel 2:24 Vergunningplicht
1. Het is verboden een inrichting te exploiteren zonder
vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het
eerste lid indien:
a. de vestiging of exploitatie van de inrichting in strijd is met
het geldende bestemmingsplan;
b. de leidinggevende(n) de leeftijd van 21 jaar niet heeft
bereikt;
c. de leidinggevende(n) in enigerlei opzicht van slecht
levensgedrag is;
d. de leidinggevende(n) onder curatele staat of is ontzet uit
de ouderlijke macht of voogdij;
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Redactionele wijzigingen van artikel 2:19 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijzigingen van artikel 2:20 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijziging van artikel 2:24 Apv
De leefmilieuverordening bestaat niet meer.
Vandaar dat de verwijzing naar deze verordening
verwijderd wordt in artikel 2:24 Apv.
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e. houder binnen vijf jaar voor de aanvraag om een
vergunning als bedoeld in het eerste lid een inrichting
heeft geëxploiteerd die op grond van verstoring van het
woon- en leefsituatie, dan wel op grond van artikel 13b
van de Opiumwet, gesloten is geweest.
3. De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste
lid weigeren indien naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van
de inrichting op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed
door de aanwezigheid van de inrichting. Hierbij houdt de
burgemeester rekening met het karakter van de straat of
wijk, de aard van de inrichting en de spanning waaraan het
woonmilieu ter plaatse blootstaat of bloot zal komen te
staan.
4. Een vergunning kan voorts worden geweigerd in het geval en
onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur.
5. Voordat toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, kan het
Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet
worden gevraagd.
6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing.
Artikel 2:29a Sluiting van voor het publiek openstaande
gebouwen
1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand
gebouw of een bij dat gebouw behorend erf als bedoeld in
artikel 174 van de Gemeentewet in het belang van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als
er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden
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Toevoegen van een nieuw artikel 2:29a Apv
Sinds eind 2016 lopen er verschillende civiele
juridisch procedures, waarin het Openbaar
Ministerie rechtbanken heeft verzocht Outlaw
(Motorcycle) Gangs (hierna: OMG) verboden te
verklaren omdat de werkzaamheid van deze
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voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene Wet
bestuursrecht is bepaald omtrent de bekendmaking, wordt
het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een
schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te
brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het
erf.
3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de
burgemeester worden opgeheven, wanneer later bekend
geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven
en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat
geen herhaling van de gronden die tot de sluiting hebben
geleid, zal plaatsvinden.
4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf,
verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is gemaakt
op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers
toe te laten of te laten verblijven.
5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting
openbaar bekend gemaakt is op de in het tweede lid
aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of
erf als bezoeker te verblijven.
6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het
onderwerp van de regeling van het eerste lid elders wordt
voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de
Opiumwet.
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organisaties in strijd is met de openbare orde.
In 2018 zijn er met betrekking daarop uitspraken
gedaan door de rechtbanken.
De rechtbanken hebben hierbij de werkzaamheid
van de OMG in strijd verklaard met de openbare
orde.
Nu de rechtbank de werkzaamheid van de OMG
in strijd heeft verklaard met de openbare orde, is
ook denkbaar dat het voeren van kenmerken van
verboden OMG in de openbare ruimte onder
omstandigheden de openbare orde verstoort
zoals strafbaar gesteld in sommige Apv
bepalingen.
In de driehoeksoverleggen (Basisteam Driehoek
De Kempen) is afgestemd om te kijken of er in
de Apv bepalingen staan die gebruikt zou kunnen
worden bij de handhaving met betrekking tot
dergelijke organisaties die activiteiten verrichten
in strijd met de openbare orde.
De Apv van gemeente Veldhoven bevat
afhankelijk van de situatie diverse mogelijkheden
om op te treden ij verstoringen van de openbare
orde (samenscholing, ordeverstoringen, afwijking
sluitingsuur).
Een bepaling met betrekking tot sluiting van
publiek toegankelijke gebouwen en/of erven is
nog niet in de Apv opgenomen.
Om tegen dergelijke ongewenste activiteiten in
publiek toegankelijk gebouwen op te treden is
het wenselijk om een bepaling in de Apv op te
nemen waarin de mogelijkheid wordt genomen
om dergelijke gebouwen te sluiten indien de
openbare orde, veiligheid, gezondheid of
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Artikel 2:29b Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf
gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg
voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf
of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden
wordt veroorzaakt.
2. De burgemeester kan een last onder dwangsom of een last
onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid
in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een
woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning
of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf;
Artikel 2:30 Plakken en kladden
1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een
roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is
te bekrassen of te bekladden.
2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van
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zedelijkheid in het geding is.
Op deze manier kunnen deze ongewenste
activiteiten zowel civiel, strafrechtelijk als
bestuursrechtelijk aangepakt worden.
Toevoegen van een nieuw artikel 2:29b Apv
Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in
werking getreden. Die wet maakt het mogelijk
dat de gemeenteraad de burgemeester de
bevoegdheid toekent om bij ernstige en
herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen
op te leggen aan de overlastgever. Het ligt voor
de hand dat de gemeenteraad dit doet in de
Algemene plaatselijke verordening.
Met het toevoegen van het nieuwe artikel 2:29b
wordt deze bevoegdheid geïmplementeerd in de
Apv.
Het eerste lid is geformuleerd als een
zorgplichtbepaling. In het tweede lid wordt
bepaald dat de burgemeester in ieder geval een
last onder bestuursdwang kan opleggen als zich
een van de genoemde situaties voordoet.
Ledenbrief VNG 27 juni 2017
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijzigingen artikel 2:30 Apv
In de loop van 2017 is een aantal keren ophef
ontstaan over wat in de pers het
“stoepkrijtverbod” is gaan heten. Het beeld werd
geschetst dat gemeenten handhavend optraden
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een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats
zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of
aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op
andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
b. met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding,
letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen
aanbrengen.
3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing
indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.
4. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke
toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar
op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.
5. Het college wijst aanplakborden aan voor het aanbrengen
van meningsuitingen en bekendmakingen.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/
Veldhoven/CVDR112092/CVDR112092_1.html
(aanwijzingsbesluit "plakken en kladden, aanplakborden")
6. Het is verboden de in het vijfde lid bedoelde aanplakborden
te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.
7. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen
van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen
betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.
Artikel 2:34 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1. Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument,
overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid,
voertuig, hek, omheining of andere afsluiting,
verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd
straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die voor andere
gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder
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tegen krijtende kleuters en straatkunstenaars.
Gelukkig zijn er weinig of geen voorbeelden
bekend waarbij ook echt is opgetreden. Het lijkt
gelukkig dat in de praktijk gemeentelijke
handhavers het gezonde verstand hebben om te
zien dat het niet de bedoeling is geweest om
onschuldige vormen van stoepkrijt te verbieden.
De VNG heeft er desondanks wel voor gekozen
om het woordje “krijt” uit de model-Apv te
schrappen. Dit omdat naar de letter van de regel
stoepkrijten inderdaad onder het verbod viel, en
omdat krijt meestal al na een paar dagen of een
bui niet meer zichtbaar is en niet of nauwelijks
schadelijk is voor het milieu.
Daarnaast zijn nog een aantal andere
redactionele wijzigingen doorgevoerd

Ledenbrief VNG 26 juli 2017
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijzigingen van artikel 2:34 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
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veroorzaakt.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het
Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994.
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
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Toevoegen van een nieuw artikel 2:34a Apv
De afgelopen jaren hebben medewerkers van
Novadic-Kentron, politie en jongerenwerk het
gebruik van lachgas binnen jeugdgroepen ‘zien’
toenemen, ook in gemeente Veldhoven.
Wat aangetroffen wordt zijn gebruikte patronen
langs/op de stoep, bij de benzinepomp, in het
park etc.
Uit gesprekken met jongeren door medewerkers
van Novadic-Kenton blijkt dat het gebruik van
lachgas steeds minder uniek is en ‘normaler’
wordt, althans in hun perceptie.
Vooral dat laatste is zorgwekkend. Niet op de
laatste plaats vanwege het ‘drempelverlagende’.
Gebruik van het ene middel vergroot de kans op
gebruik van andere middelen (gatewayhypothese). Maar ook vanwege het feit dat het
ontbreken van een verbod (het valt immers
onder de warenwet), gebruikers het gevoel geeft
dat het niet schadelijk is en het bovendien
daardoor niet als drugs wordt gezien.
Het in de Apv opnemen van een maatregel tegen
overlast en het gebruik van lachgas vinden
medewerkers van Novadic en politie wenselijk.
Met het opnemen van genoemd Apv artikel
hebben de politie en overige handhavers extra
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handvatten om op te treden wanneer er sprake is
van casussen, waarbij overlast wordt ervaren
door het gebruik van lachgas.

Artikel 2:37 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
1. Het is verboden zonder redelijk doel:
a. in een portiek of poort op te houden;
b. in, op of tegen een raamkozijn, gevel of een drempel van
een gebouw te zitten, te hangen of te liggen.
2. Het is anderen dan bewoners of gebruikers van
flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke
meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek
toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te
bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde
ruimte van zo'n gebouw.
Artikel 2:38 Hinderlijk gedrag in voor het publiek
toegankelijke ruimten
Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen
hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek
toegankelijk ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken
voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder
deze ruimten worden in elk geval verstaan portalen, telefooncellen,
bushokjes, parkeergarages en rijwielstallingen.
Artikel 2:41 Neerzetten van fietsen of bromfietsen
Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te

Voor een uitgebreide motivering over het gebruik
van lachgas onder jongeren wordt verwezen
naar:
1. Bestuurlijke rapportage van Jan Roelands,
politie Oost-Brabant (18int14395);
2. Verklaring van Mathijs de Croon,
preventiewerker van Novadic-Kentron
(18int14396)
Redactionele wijziging van artikel 2:37 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018

Redactionele wijziging van artikel 2:38 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018

Redactionele wijzigingen van artikel 2:41 Apv
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plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een
deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als
dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker
van dat gebouw of dat portiek of als daardoor die ingang versperd
wordt.
Artikel 2:42 Overlast van fiets of bromfiets op markt en
kermisterrein en dergelijke
Het is verboden zich op door het college of de burgemeester
aangewezen uren en plaatsen met een fiets of een bromfiets te
bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen
terrein waar een markt, kermis, evenement, uitvoering, bijeenkomst
of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod
kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.
Artikel 2:46a Gevaarlijke honden op eigen terrein
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze
hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de
burgemeester een aanlijngebod of een aanlijn- en
muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:46 en
heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, dan wel als
de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en
verdedigingswerk.
2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:
a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het
oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar
waarschuwingsbord is aangebracht;
b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te
bellen zonder het terrein te betreden; en
c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en
deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig
buiten het terrein kan komen.
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Ledenbrief VNG 7 augustus 2018

Redactionele wijzigingen van artikel 2:42 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018

Toevoegen van een nieuw artikel 2:46a Apv
Het aanlijn- en/of muilkorfgebod dat de
burgemeester kan opleggen voor het laten
verblijven of laten lopen van een gevaarlijke
hond op een openbare plaats of op het terrein
van een ander (artikel 2:46), is niet in alle
gevallen voldoende om bijtincidenten te
voorkomen. Deze maatregel voorkomt niet dat
mensen geconfronteerd worden met
bijtincidenten op privéterrein. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan postbezorgers
en koeriers, maar ook aan bijtincidenten die
plaatsvinden binnen een huishouden. Om
enigszins aan tegemoet te komen is artikel 2:46a
opgenomen. Hierin is bepaald dat het de
eigenaar of houder van een gevaarlijke hond
verboden is die hond zonder muilkorf op zijn
terrein los te laten lopen. Het verbod geldt niet
als in de bepaling genoemde voorzieningen zijn
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getroffen waardoor gevaar voor derden in de
openbare en vrij toegankelijke privéruimte niet
aanwezig is. Deze bepaling is gericht op de
veiligheid in de openbare ruimte en voorkomt dat
gevaarlijke honden op de openbare weg komen
doordat ze van het terrein ontsnappen.

Artikel 2:50 Definitie
In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar
aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van
artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:53 Definitie
In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan
hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.
Artikel 2:54 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de
jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een
door het college in het belang van het voorkomen van
gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare
plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan
veroorzaken.
3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚, van het
Wetboek van Strafrecht.
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
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Redactionele wijzigingen artikel 2:50 Apv
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Redactionele wijzigingen artikel 2:53 Apv
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Redactionele wijzigingen artikel 2:54 Apv
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Toevoegen van extra lid (tweede lid) aan artikel
2:61 Apv
In samenwerking met de politie en het Openbaar
Ministerie willen wij binnen de gemeente
Veldhoven dit artikel actief gaan gebruiken om

Nieuw artikel

2.

3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
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

Toelichting wijziging
enkele (notoire) ordeverstoorders aan te pakken
in de horeca en tijdens evenementen. Door het
toevoegen van het tweede lid kan het 24 uurs
verbod volledig worden benut. Hierdoor zijn we
niet gebonden aan een aaneengesloten periode
van 24 uur. Waardoor we niet langer dienen te
kiezen tussen bijvoorbeeld een vrijdag of
zaterdag en dit is tijdens horeca-avonden dan
wel evenementen zeer praktisch toepasbaar.
In de ledenbrief bij de wijziging van de modelAPV waarmee dit artikel in 2014 werd ingevoerd,
is deze mogelijkheid opgenomen om een meer
bijzondere regeling op te nemen, op grond
waarvan het mogelijk is personen die
bijvoorbeeld tussen donderdag 18.00 uur en
zondag 24.00 uur in het uitgaansgebied bepaald
horeca-overlastgevend gedrag vertonen, een
bevel te geven om gedurende het restant van die
periode daar weg te blijven. Hierbij is
aangesloten.

Nieuw artikel

Toelichting wijziging

van een bevel.
Afdeling 16 Tegengaan onveilige, niet leefbaar en malafide
ondernemersklimaat
Artikel 2:62 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde
vergunning
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Exploitant: natuurlijke persoon of personen of de bestuurder(s)
van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens
rekening en risico de bedrijfsmatige activiteiten worden
uitgeoefend;
b. Beheerder: de exploitant alsmede andere natuurlijke personen die
de algemene of onmiddellijke leiding hebben over de bedrijfsmatige
activiteiten;
c. Bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een gebouw,
of een daarbij behorend perceel, niet zijnde een woning die als
zodanig in gebruik is.

Toevoegen nieuwe afdeling ‘tegen gaan onveilige,
niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat’
met een nieuw artikel 2:62 Apv

2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige
activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod uit het derde lid van
toepassing is. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen
als naar het oordeel van de burgemeester in of rondom dat gebouw
dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de
leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat. Een
aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot een of meer
bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit
wordt uitsluitend aangewezen als naar het oordeel van de
burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid
door de bedrijfsmatige activiteit of door de exploitant en/of
beheerder onder druk staat. Het aanwijzingsbesluit bepaalt de duur
van de periode dat de aanwijzing geldt. Deze duur bedraagt
maximaal vijf jaar en kan – indien dat met het oog op de
bovengenoemde belangen naar het oordeel van de burgemeester

Ook in andere regio’s van ons land viel op dat
sommige branches gevoelig waren voor
criminaliteit. Zo werd bijvoorbeeld in Tilburg
(maar ook in de rest van de eenheid ZeelandWest-Brabant) geconstateerd dat de autoverhuur
een schakel is in de georganiseerde criminaliteit.
Huurauto’s dienen als middel om geld te kunnen
witwassen en crimineel gedrag afgeschermd ten
toon te spreiden (door het huren van een auto
staat er immers geen auto op naam). In Tilburg
bleken relatief veel autoverhuurbedrijven te zijn
gevestigd; significant meer dan in steden van
vergelijkbare grootte. Ook in Oost-Brabant zullen
er naar alle waarschijnlijkheid
autoverhuurbedrijven zijn die door criminelen

De laatste jaren is steeds meer gebleken dat
sommige branches (maar ook straten,
bedrijventerreinen en gebouwen) extra gevoelig
zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dat is
ongewenst omdat we vanzelfsprekend de
criminaliteit in onze gemeente ferm willen
aanpakken, maar het is ook ongewenst voor al
die goede ondernemers die er last van hebben
dat hun branche (of het gebied waar ze gevestigd
zijn) besmet is door het virus van de
georganiseerde criminaliteit.
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nodig is – eenmalig worden verlengd met nogmaals een termijn van
maximaal vijf jaar.

voor deze doeleinden worden gebruikt.

3. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een
bedrijf uit te oefenen:
a. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid
aangewezen gebouw of gebied, of
b. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid
aangewezen gebouw of gebied voor door de burgemeester
genoemde bedrijfsmatige activiteiten, of
c. in door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen
bedrijfsmatige activiteiten.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester
een vergunning als bedoeld in het derde lid weigeren:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of
strafbare feiten;
b. indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie
nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;
c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht
levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke
exploitatie niet met de aanvraag in overeenstemming zal zijn;
e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens de in dit artikel
gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag;
f. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam
zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
g. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, een geldende beheersverordening of een
geldende omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder
c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of
h. indien een of meer beheerders van het bedrijf binnen 3 jaar vóór

Maar er kunnen meer branches zijn die door
criminelen gebruikt worden voor hun activiteiten
(bijvoorbeeld autobedrijven, bruidsmodezaken of
kapperszaken). Daarnaast kunnen er ook fysieke
gebieden zijn waar de ondermijnende
criminaliteit weliger tiert dan elders: het kan
daarbij gaan om straten met veel dubieuze
ondernemers (die ook voor overlast zorgen),
maar het kan ook gaan om bedrijventerreinen
waarbij een gezond ondernemersklimaat wordt
verstoord door de vestiging van malafide
bedrijven. Daarnaast kunnen er ook gebouwen
zijn (denk aan een bedrijfsverzamelgebouw)
waar malafide bedrijven zitten die een schakel
zijn in de criminaliteit en daarmee voor overlast
zorgen in de samenleving.
In samenwerking met ambtenaren veiligheid uit
het basisteam Dommelstroom (gemeenten
Nuenen en Valkenswaard) en het Regiobureau
Integrale Veiligheid is onderzocht of de
methodiek die in Tilburg en Rotterdam is
ontwikkeld ook geschikt kan worden gemaakt
voor gemeenten in onze regio. Daartoe wordt een
nieuw Apv-artikel voorgesteld waarin de
mogelijkheid wordt geboden dat bepaalde
bedrijfsmatige activiteiten (branches), bepaalde
gebouwen of bepaalde gebieden worden
onderworpen aan een
exploitatievergunningstelstel. Het doel is om
malafide bedrijven “buiten de deur” te houden.

Nieuw artikel
de indiening van de vergunningaanvraag een bedrijf heeft
geëxploiteerd of daar leiding aan heeft gegeven, dat wegens het
aantasten van de openbare orde, de aantasting van het woon- en
leefklimaat daaronder begrepen, gesloten is geweest dan wel
waarvoor de vergunning om die reden is ingetrokken.
5. Naast en in aanvulling op artikel 1:4 kunnen voorschriften en
beperkingen worden verbonden aan een exploitatievergunning die
wordt verleend krachtens het derde lid van deze bepaling, die
strekken ter bescherming van de belangen, zoals opgenomen in het
vierde lid van deze bepaling.
6. De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Een
aanvraag om een vergunning wordt ingediend door gebruikmaking
van een door de burgemeester vastgesteld formulier.
Bij de aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor welke
bedrijfsmatige activiteiten de vergunning wordt gevraagd, en
worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden
overgelegd:
a. de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de
exploitant of beheerder;
b. het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten
worden uitgeoefend;
c. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel;
d. indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of
beheerder;
e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder
gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten;
f. een verklaring omtrent gedrag (VOG);
g. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over
de ruimte te beschikken waarin het bedrijf wordt gevestigd.
h. naast de bovengenoemde gegevens kunnen gegevens en
bescheiden worden verlangd van de aanvrager die verband houden

Toelichting wijziging
Voor een uitgebreide motivering over het
opnemen van dit nieuwe artikel in Apv wordt
verwezen naar de bijgevoegde opgestelde memo
vanuit het Regionaal Veiligheidsplan OostBrabant voor de aanpak van ondermijnende
criminaliteit (18int14400).
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met registraties van het specifieke gebouw of de specifieke
bedrijfsmatige activiteit, waarop de aangevraagd
exploitatievergunning betrekking heeft.
i. indien de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van
een aanvraag kan hij verlangen dat aanvullende gegevens worden
overgelegd.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester
een vergunning als bedoeld in het derde lid
intrekken of wijzigen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of
strafbare feiten;
b. indien het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;
c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht
levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke
exploitatie niet met het in de vergunning vermelde in
overeenstemming is;
e. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam
zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
f. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, een geldende beheersverordening of een
geldende omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder
c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
g. indien de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige
nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten
in of vanuit het bedrijf danwel toestaat of gedoogt dat strafbare
feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde
nadelig wordt beïnvloed;
h. indien er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of
plaatsvinden;
i. indien door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt
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te worden aangetast;
j. indien de voorschriften uit de vergunning niet worden nageleefd
en/of
k. indien de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn
beëindigd.
8. Een vergunning kan ingevolge artikel 7 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voorts door de
burgemeester worden geweigerd dan wel ingetrokken, indien er
sprake is van het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in
artikel 3 van de voornoemde wet. Voordat daaraan toepassing wordt
gegeven, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van voornoemde wet, om
een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
9. De burgemeester kan de sluiting van een gebouw of gedeelte van
een gebouw bevelen indien het daarin gevestigde bedrijf in strijd
met het verbod uit het derde lid van deze bepaling wordt
geëxploiteerd of indien van de situaties als bedoeld in het zevende
lid, sub a tot en met k, van toepassing is.
10. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het zevende lid
van deze bepaling gesloten bedrijf of gebouw te betreden of daarin
te verblijven.
11. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien
uit later bekend geworden feiten en omstandigheden moet worden
afgeleid dat de bescherming van de belangen in verband waarmee
deze regeling van kracht is, geen langere sluiting vergen.
12. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van
zijn bedrijf waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de
in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen één maand, aan de burgemeester te melden
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en een wijziging van zijn vergunning aan te vragen. De
burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als het bedrijf
aan de vereisten voldoet. Indien niet binnen een maand na de
verandering van omstandigheden een aanvraag wordt ingediend,
kan de burgemeester de verleende vergunning intrekken. Een
bestaande vergunning vervalt, zodra de vergunning, strekkende tot
vervanging van eerstbedoelde vergunning, in werking treedt.
13. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben
zonder dat een op de vergunning vermelde beheerder in het bedrijf
aanwezig is.
14. Het aanwijzingsbesluit geldt voor het aangewezen gebouw, het
aangewezen gebied en de aangewezen bedrijfsmatige activiteiten
direct na de inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit. Voor
bedrijven die vóór de inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit in
het aangewezen gebouw of gebied gevestigd waren en/of zich
bezig hielden met de aangewezen bedrijfsmatige activiteiten, dient
in het aanwijzingsbesluit een redelijke overgangstermijn geboden te
worden, na het verstrijken waarvan het verbod uit het derde lid van
toepassing wordt. De overgangstermijn bedraagt minimaal 6
maanden en maximaal 1 jaar.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking
bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 3:1 Afbakening
De artikelen 1:2 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op
het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.
Artikel 3:19 Straatprostitutie
Het is verboden 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, zich op te houden met het kennelijke doel

Redactionele wijziging van artikel 3:1 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijziging van artikel 3:19 Apv
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018

Nieuw artikel
prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen in het kader
van prostitutie.
Artikel 4:1 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- besluit: het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een
klein aantal inrichtingen is verbonden;
- gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel
1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel
1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider,
beheerder of anderszins een inrichting drijft;
- incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan
één of een klein aantal inrichtingen;
- inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de
Wet milieubeheer, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en
met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of
type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet
elektronisch is versterkt.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,
2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
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.
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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 4:3 Melding incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 4 dagen of
dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden
waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en artikel 4:4 van deze verordening, niet van
toepassing zijn, mits de houder van de inrichting tenminste
twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan
melding heeft gedaan aan het college.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12
dagen of dagdelen per kalenderjaar in verband met de
viering van incidentele festiviteiten de verlichting langer aan
te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel
3.148, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet
van toepassing is, mits de houder van de inrichting tenminste
twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan
melding heeft gedaan aan het college.
3. De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar
waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat
formulier vermeld.
4. De melding wordt 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 melding 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 4:4 Onversterkte muziek
1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals
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a.

b.
c.

d.
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bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het
Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de in
het tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met dien
verstande dat:
de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige
gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in
redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
geluidsmetingen;
de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden
bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor
zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige
ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het
Besluit geluidhinder;
bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in de tabel
wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

2. Tabel
7.00-19.00 19.00-23.00 23.00-7.00
uur

uur

uur

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige
35 dB(A)
gebouwen

30 dB(A)

25 dB(A)

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

LAr.LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen
LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen
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3. Voor de duur van 10 uur in de week is onversterkte muziek,
vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals
orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een
inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd
van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. Indien
versterkte elementen worden gecombineerd met
onversterkte elementen, wordt het hele samenspel
beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van
toepassing.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en
incidentele festiviteiten als bedoeld in de artikelen 4:2 of
artikel 4:3 van deze verordening.
Artikel 4:4b (Geluid)hinder door motorvoertuigen en
bromfietsen
Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of
een bromfiets zodanig te gedragen, dat daarvoor voor een
omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder ontstaat.
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Toevoegen van een nieuw artikel 4:4b Apv
Hinder van motorvoertuigen en bromfietsen
speelt ook binnen gemeente Veldhoven. In
Veldhoven wordt door vele jongeren op
verschillende locaties “gehangen”. Deze locaties
worden door jongeren veel met motorvoertuigen
bezocht. De aanwezigheid van hanggroepen leidt
vaak tot overlast (meldingen). Bij veel van deze
meldingen wordt gesproken over crossende
scooterrijders, motorrijders, quadrijders en
bestuurders van personenauto’s. Daarbij kan
worden gedacht aan het veelvuldig door een
straat rijden, het rijden door groenstroken en op
voetpaden en het produceren van veel
motorgeluid. Genoemde zaken worden door de
gemiddelde wijkbewoner als overlast gevend
ervaren. Tevens heeft dit aantoonbaar een
negatieve invloed op het algemeen
veiligheidsgevoel van omwonenden.
Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 omvat

Nieuw artikel

Toelichting wijziging
het verbod om als bestuurder van een
motorvoertuig gevaar of hinder te veroorzaken.
Veel van de hierboven genoemde gedragingen
zijn niet strafbaar gesteld in genoemd artikel.
Met het opnemen van genoemd apv artikel
hebben de politie en overige handhavers extra
handvatten om op te treden wanneer er sprake is
van casussen, waarbij overlast wordt ervaren en
de veroorzaker(s) hiervan maken gebruik van
motorvoertuigen.

Artikel 4:15 Aanwijzing kampeerplaatsen
1. Artikel 4:14, eerste lid, is niet van toepassing op door het
college aangewezen plaatsen.
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang
van de gronden, genoemd in artikel 4:14, vierde lid.
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 5:19 Crossterreinen

Voor een uitgebreide motivering over overlast
van motorvoertuigen en bromfietsen wordt
verwezen naar de bestuurlijke rapportage van
Jan Roelands, politie Oost-Brabant (18int14395)
Redactionele wijziging van artikel 4:15 Apv
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Toevoegen van een nieuwe artikel 5:8a Apv
Dit artikel is toegevoegd naar aanleiding van de
uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 23
mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3927, en de
uitleg daarin van het Verdrag inzake
verkeerstekens. Verkeersbord E1
(parkeerverbod) geldt alleen voor de rijbaan. De
Apv-bepaling is nodig om het parkeerverbod ook
voor de berm te laten gelden.
Ledenbrief VNG 7 augustus 2018
Redactionele wijziging van artikel 5:19 Apv

Nieuw artikel
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 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.

Toelichting wijziging
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