
 

Artikel Voorstel VNG Andere wetgevingen 

toepasbaar (ja/nee) 

Handhaven door de Boa 

(mogelijk ja/nee en wordt 

er gehandhaafd) 

In stand houden (ja/nee 

of aanpassen) 

Risico’s Reactie politie 

 

1 

 

       

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

Algemene bepalingen 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. Ja, het begrip weg is 

aangescherpt en de 

begripsomschrijving openbare 

plaats aangepast. 

  

Artikel 1:2 Beslistermijn 

 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. Ja, lid 3 is aangepast i.v.m. 

met Bomenverordening 

  

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 

 

 

Verwijderen Awb n.v.t. Verwijderen, Awb is van 

toepassing 

  

Artikel 1:4 Voorschriften en 

beperkingen 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. Ja   

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter 

van vergunning of ontheffing 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. Ja, is tekstueel aangepast   

Artikel 1:6 Intrekking of 

wijziging van vergunning of 

ontheffing 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. ja   

Artikel 1:7 Termijnen 

 

 

Handhaven Europese dienstenrichtlijn n.v.t. ja   

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

 

 

Handhaven n.v.t. n.v.t. Ja, de weigeringsgronden zijn 

uitgebreid i.v.m. de opdracht 

vanuit het centrumplan 

(evenementen met name op 

het Poortplein en zo min 

mogelijk de Dorpsstraat en 

Voorstraat afsluiten). 

Daarnaast is lid 2 

toegevoegd. 

 

  

Artikel 2:1 Samenscholing en 

ongeregeldheden 

 

Handhaven Nee, betreft een verlengde 

van artikel 186 SR 

ja Ja, het artikel is tekstueel 

aangescherpt. 

  

Artikel 2:3 Kennisgeving 

betogingen op openbare 

plaatsen 

 

Handhaven Betreft een nadere 

uitwerking van artikelen uit 

de Wet Openbare 

manifestaties 

ja Ja   

Artikel 2:6 Beperking 

aanbieden e.d. 

van geschreven 

of gedrukte 

stukken of 

afbeeldingen 

 

Handhaven Nee Ja (daklozenkrant) Het artikel wordt alleen 

gebruikt om de 

daklozenkrant. Bij hinderlijk 

gedrag kan er gebruik worden 

gemaakt van het strafrecht of 

kan er worden opgetreden 

door de rechtmatige 

eigenaar.   

  

Artikel 2:9 Straatartiest e.d. Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of 

aan de weg 

Handhaven Nee Ja Ja, aanpassen aan het VNG 

model en de nadere regels 

aanpassen inclusief 

tekstkarren toevoegen 
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Artikel 2:11 

(Omgevings)vergunning voor 

het aanleggen, beschadigen en 

veranderen van een weg 

Handhaven Wettelijke plicht Wabo 2:18 Nee Ja, het woord opbreken is 

toegevoegd aan de titel 

  

Artikel 2:12 Maken, 

veranderen van een uitweg 

Handhaven N.v.t. Nee Ja zie raadsbesluit van 19 

november 2015 

  

Artikel 2:14 Winkelwagentjes Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:16 Openen 

straatkolken e.d.  

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:17 Kelderingangen 

e.d. 

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:18 Rookverbod in 

bossen en natuurterreinen  

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:19 Gevaarlijk of 

hinderlijk voorwerp 

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:21 Voorzieningen 

voor verkeer en verlichting  

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:22 Objecten onder 

hoogspanningslijn  

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:23 Veiligheid op het 

ijs 

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:24 Begripsbepaling 

Evenementen 

 

Handhaven Nee n.v.t. Ja, een eendaags evenement 

nader toegelicht en uitgebreid 

zodat meer kleine 

evenementen een melding 

kunnen indienen  

  

Artikel 2:25 Evenement  

 

 

Handhaven Nee Ja Ja, een uitbreiding van de 

weigeringsgronden t.b.v. het 

centrumplan (evenementen 

verplaatsen naar het 

Poortplein) 

  

Artikel 2:26 Ordeverstoring  Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:26 a Verbod erotische 

evenementen 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:27 

 Begripsbepalingen 

Toezicht op openbare 

inrichtingen 

Handhaven Nee n.v.t. Ja   

Artikel 2:28  Exploitatie 

openbare inrichting 

Optioneel Nee Ja (+ politie) Ja, ingevoerd om malafide 

organisaties tegen te gaan. 

Lid 2 wordt “in ieder geval” 

toegevoegd en lid 5 is 

verwijderd 

  

Artikel 2:29 Sluitingstijd Handhaven Artikel 149 gemeentewet Ja (politie) Ja   

Artikel 2:30 Afwijking 

sluitingstijd; tijdelijke sluiting 

Handhaven Artikel 149 gemeentewet Nee  Ja   

Artikel 2:31 Verboden 

gedragingen 

 

Handhaven Artikel 138 SR Nee Ja   

Artikel 2:32 Handel binnen 

openbare inrichtingen 

Handhaven Artikel 149 en 154 

Gemeentewet 

Nee Nee, Drank- en Horecawet 

verbiedt kleinhandel in een 

horeca-inrichting (artikel 14). 
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Wetboek van Strafrecht 

verbiedt heling. 

Artikel 2:33 Het college als 

bevoegd bestuursorgaan 

Handhaven Artikel 174 Gemeentewet Nee Ja   

Artikel 2:35 Begripsbepaling  

Verschaffen van nachtverblijf   

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:36 Kennisgeving 

exploitatie  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:38 Verschaffing 

gegevens nachtregister  
Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:39 

 Speelgelegenheden  

 

 

Handhaven Grondslag ligt in de Wet op 

de Kansspelen 

Ja, wordt geen gebruik van 

gemaakt. Verispect is 

bevoegd orgaan. 

Ja, anders het niet mogelijk 

om in het kader van openbare 

orde op te treden. 

Het artikel is aangepast aan 

de huidige praktijk. 

  

Artikel 2:40 

 Kansspelautomaten  

 

 

Handhaven Grondslag ligt in de Wet op 

de Kansspelen 

Ja, wordt geen gebruik van 

gemaakt. Verispect is 

bevoegd orgaan. 

Ja, betreft het beleid rondom 

kansspelautomaten. 

  

Artikel 2:41 Betreden gesloten 

woning of lokaal  

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:42 Plakken en 

kladden  

 

 

Handhaven  Nee Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja   

Artikel 2:43 Vervoer 

plakgereedschap e.d. 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:44 Vervoer 

inbrekerswerktuigen  

 

Handhaven  Nee Ja, wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja   

Artikel 2:45 Betreden van 

plantsoenen e.d.  

 

Het artikel is in 2015 aangepast (samenvoeging artikel 2:45, 2:46 en 5:11) 

Artikel 2:46 Rijden over 

bermen e.d.   

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag 

op openbare plaatsen   

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:48 Verboden 

drankgebruik  

 

Handhaven Drank- en Horecawet Ja, wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja, het artikel is aangepast 

aan het VNG model 

(tekstueel) 

  

Artikel 2:49 Verboden gedrag 

bij of in gebouwen  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag 

in voor het publiek 

toegankelijke ruimten  

 

Handhaven Aanvulling op artikel 138 

wetboek van Strafrecht 

Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja   

Artikel 2:51 Neerzetten van 

fietsen e.d.  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:52 Overlast van fiets 

of bromfiets op markt en 

kermisterrein e.d.  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:53 Bespieden van 

personen  

Verwijderd in de wijziging 2015 
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Artikel 2:57 aanlijnen van 

honden; verboden 

verblijfsgebied voor honden; 

identificatie 

Handhaven Aanvullend op artikel 125 

gemeentewet, artikel 4 Wet 

op de Dierenbescherming en 

burgerlijk wetboek, boek 5 

Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja, aangepast tekstuele 

verduidelijking 

  

Artikel 2:58 Verontreiniging 

door honden  

 

Handhaven Aanvullend op artikel 125 

gemeentewet, artikel 4 Wet 

op de Dierenbescherming en 

burgerlijk wetboek, boek 5 

Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja, aangepast tekstuele 

verduidelijking 

  

Artikel 2:59 Gevaarlijke 

honden  

 

Handhaven Regeling agressieve dieren Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja   

Artikel 2:60 Houden of voeren 

van hinderlijke of schadelijke 

dieren 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:62 Loslopend vee Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:63 Duiven  Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:64 Bijen  Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:65 Bedelarij  Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:66 Begripsbepaling  

Bepalingen ter bestrijding van 

heling van goederen 

Optioneel  Nee Niet van toepassing Ja   

Artikel 2:67 Verplichtingen met 

betrekking tot het 

verkoopregister  

Optioneel  Artikelen 416, 417, 417bis, 

417ter, 437, 437ter en 

437quater wetboek van SR 

en artikelen 141, 142, 552 

Wetboek van Strafvordering 

Ja Ja, raadsbesluit van 19 

november 2015 

  

Artikel 2:68 Voorschriften als 

bedoeld in artikel 437 van het 

Wetboek van Strafrecht  

Optioneel Artikelen 416, 417, 417bis, 

417ter, 437, 437ter en 

437quater wetboek van SR 

en artikelen 141, 142, 552 

Wetboek van Strafvordering 

Ja Ja raadsbesluit van 19 

november 2015 

  

Artikel 2:69 Vervreemding van 

door opkoop verkregen 

goederen 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:70 Handel in 

horecabedrijven 

Verplaatst naar afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven en is genummerd artikel 2:32, verwijderd in 2015 

Artikel 2:71 Begripsbepaling  

Vuurwerk 

 

Handhaven Aanvulling op het 

vuurwerkbesluit 

Niet van toepassing Ja   

Artikel 2:72 Ter beschikking 

stellen van 

consumentenvuurwerk tijdens 

de verkoopdagen  

Handhaven Aanvulling op het 

vuurwerkbesluit 

Door de VRU en RUD wordt 

hierop toezicht gehouden 

Ja, reguleren van het aantal 

verkooppunten in de 

gemeente Woudenberg 

  

Artikel 2:73 Gebruik van 

consumentenvuurwerk tijdens 

de jaarwisseling  

Handhaven Aanvulling op het 

vuurwerkbesluit 

Ja, vuurwerkvrije zones Ja   

Artikel 2:73a Verbod 

carbidschieten 

 

Gemeentelijk artikel Nee Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

De tijden in het kader van de 

veiligheid aanpassen in 10.00 

uur tot zonsondergang 

  

Artikel 2:74 Drugshandel op 

straat 
Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 2:75 Bestuurlijke 

ophouding  

Handhaven Aanvullend op artikel 154a 

gemeentewet 

Nee Ja, de verwijzingen zijn 

aangepast 
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Artikel 2:76 

Veiligheidsrisicogebieden  

 

Handhaven Grondslag ligt in artikel 151b 

gemeentewet 

Nee Ja   

Artikel 2:77 Cameratoezicht op 

openbare plaatsen 

 

Handhaven Grondslag ligt in artikel 151c 

gemeentewet 

Nee Ja, artikel aangepast aan 

gewijzigde wetgeving. 

  

Artikel 2:78 

gebiedsontzeggingen 

 Artikel 184 Wetboek van 

Strafrecht 

Nee 

In het geval van (ernstige 

vrees voor) een openbare 

ordeverstoring of 

overlastgevend gedrag, kan 

een burgemeester een 

gebiedsontzegging opleggen. 

Er is nog nooit gebruik 

gemaakt van dit artikel. De 

vraag is welk risico lopen wij 

als het artikel wordt 

verwijderd? Mogelijkheden 

zoals noodbevelen dan wel 

noodverordeningen zijn altijd 

inzetbaar. Het voorstel is dit 

artikel te verwijderen. 

  

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, 

sekswinkels, straatprostitutie, 

etc. 

De VNG stelt voor hoofdstuk 3 vooruitlopend op de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche aan te passen aan deze wet. Het wetsvoorstel is op 29 

maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling echter kenbaar gemaakt zich niet te kunnen vinden in bepaalde 

elementen van het wetsvoorstel en aangestuurd op een novelle, waarmee de registratieplicht van de prostituee en de vergewisplicht van de klant zouden worden geschrapt. 

De wet is tot op heden nog niet vastgesteld. Het voorstel is hoofdstuk 3 aan te passen wanneer de wet is vastgesteld. Dit kan inhouden dan de APV tussentijds moet worden 

aangepast. 

Artikel 3:1 Begripsbepalingen  

Seksinrichtingen, sekswinkels, 

straatprostitutie, etc. 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Niet van toepassing Ja   

Artikel 3:2 Bevoegd 

bestuursorgaan  

 

Handhaven 160,168 lid 1 en 174 

gemeentewet  

Nee Ja, anders wordt er een vrije 

vestigingsbeleid gevoerd. 

  

Artikel 3:3 Nadere regels  

 

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:4 Seksinrichtingen  

 

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:5 Gedragseisen 

exploitant en beheerder  

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:6 Sluitingstijden  

 

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking 

sluitingstijden; (tijdelijke) 

sluiting  

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:8 Aanwezigheid van 

en toezicht door exploitant en 

beheerder  

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Nee Ja   

Artikel 3:9 Straatprostitutie  

 

Handhaven Artikel 237f wetboek van SR, 

108, 149, 151a 

Nee Ja   
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 gemeentewet, artikel 19 lid 

3 grondwet en prostitutiewet 

Artikel 3:10 Sekswinkels  

 

 

Optioneel Bestemmingsplan Nee Ja, want op basis van het 

Bestemmingsplan is 

toegestaan om een 

sekswinkel te starten 

  

Artikel 3:11 Tentoonstellen, 

aanbieden en aanbrengen van 

erotisch-pornografische 

goederen, afbeeldingen en 

dergelijke 

Optioneel Nee Nee Ja   

Artikel 3:12  Beslistermijn  

 

 

Verwijderd in de wijziging van 2015 

Artikel 3:13 

Weigeringsgronden  

 

 

Handhaven Nee Nee Ja, betreft een aanvulling op 

artikel 1:8 APV 

  

Artikel 3:14  Beëindiging 

exploitatie 

 

Handhaven Nee Nee Ja   

Artikel 3:15  Wijziging beheer  

 

 

Handhaven Nee Nee  Ja   

Artikel 4:1 

 Begripsbepalingen  

Geluidhinder en verlichting 

 

Handhaven Grondslag Activiteitenbesluit 

Milieubeheer 

Niet van toepassing Ja, onder a is de juiste 

verwijzing geplaatst.  

  

Artikel 4:2  Aanwijzing 

collectieve festiviteiten  

 

Handhaven Grondslag Activiteitenbesluit 

Milieubeheer 

Nee Ja, betreft het beleid   

Artikel 4:3  Kennisgeving 

incidentele festiviteiten  

Handhaven Grondslag Activiteitenbesluit 

Milieubeheer 

Nee Ja, betreft het beleid   

Artikel 4:4 Al enige jaren geleden verwijderd 

Artikel 4:5  Onversterkte 

muziek  

 

Handhaven Nee Nee Ja   

Artikel 4:6  Overige 

geluidhinder  

Handhaven Nee Nee Ja, wordt gebruik van 

gemaakt bij evenementen 

  

Artikel 4:7  Straatvegen  

 

 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 4:8  Natuurlijke 

behoefte doen  

 

Handhaven Nee Ja, door de politie Ja, geen andere wettelijke 

gronden om hier tegen op te 

treden. 

  

Artikel 4:9  Toestand van 

sloten en andere wateren en 

niet openbare riolen en putten 

buiten gebouwen  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 4:10 

 Begripsbepalingen  

Het bewaren van 

houtopstanden 

 

 

Handhaven 

De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   
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http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#SPnbspSPartikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#SPnbspSPartikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP12SPbeslistermijnSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP13SPweigeringsgrondenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP13SPweigeringsgrondenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP14SPbeeindigingSPexploitatie
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP14SPbeeindigingSPexploitatie
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP15SPwijzigingSPbeheerSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP1SPbegripsbepalingenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP1SPbegripsbepalingenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP2SPaanwijzingSPcollectieveSPfestiviteitenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP2SPaanwijzingSPcollectieveSPfestiviteitenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP3SPkennisgevingSPincidenteleSPfestiviteitenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP3SPkennisgevingSPincidenteleSPfestiviteitenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP5SPonversterkteSPmuziekSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP5SPonversterkteSPmuziekSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinderSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinderSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP7SPstraatvegenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP8SPnatuurlijkeSPbehoefteSPdoenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP8SPnatuurlijkeSPbehoefteSPdoenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP10SPbegripsbepalingenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP10SPbegripsbepalingenSPnbspSP
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Artikel 4:11 

 Omgevingsvergunning 

voor het vellen van 

houtopstanden  

Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja  Ja   

Artikel 4:11a Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:11b Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:11c Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:11d Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:11e Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:11f Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV 

Ja Ja   

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, 

vaartuigen, mest, afvalstoffen 

enz.  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 4:15 Verbod 

handelsreclame op of aan 

onroerende zaak  

Handhaven De Wabo is van toepassing 

indien het artikel is 

opgenomen in de APV  

Nee Vergunningsplicht 

teruggeplaatst en 

lichtreclame toegevoegd. 

 

  

Artikel 4:16 Vergunningplicht 

lichtreclame  

Schrappen Activiteitenbesluit is een 

zorgplicht opgenomen die 

verplicht om geen lichthinder 

te veroorzaken 

Nee Samengevoegd met 

handelsreclame 

  

Artikel 4:17 Begripsbepaling  

Kamperen buiten 

kampeerterreinen 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja   

Artikel 4:18 Recreatief 

nachtverblijf buiten 

kampeerterreinen  

Handhaven Nee Nee Ja, in het kader van de 

openbare orde 

  

Artikel 4:19 Aanwijzing 

kampeerplaatsen  

Handhaven Nee Nee Ja, in het kader van de 

openbare orde 

  

Artikel 5:1 Begripsbepalingen  

Parkeerexcessen 

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Niet van toepassing Ja   

Artikel 5:2 Parkeren van 

voertuigen van autobedrijf 

e.d.  

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Nee  Ja, i.v.m. beperkt 

beschikbare parkeerruimte 

Cirkel verwijderd. 

  

Artikel 5:3 Te koop aanbieden 

van voertuigen  

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. beperkt 

beschikbare parkeerruimte 

  

Artikel 5:4 Defecte voertuigen  

 

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. de 

wegsleepregeling 

  

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstandenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstandenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstandenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstandenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclameSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclameSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclameSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP16SPvergunningplichtSPlichtreclameSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP16SPvergunningplichtSPlichtreclameSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP17SPbegripsbepalingSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP18SPrecreatiefSPnachtverblijfSPbuitenSPkampeerterreinenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP18SPrecreatiefSPnachtverblijfSPbuitenSPkampeerterreinenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP18SPrecreatiefSPnachtverblijfSPbuitenSPkampeerterreinenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP19SPaanwijzingSPkampeerplaatsenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP19SPaanwijzingSPkampeerplaatsenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP1SPbegripsbepalingenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP2SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPvanSPautobedrijfSPeSPdSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP2SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPvanSPautobedrijfSPeSPdSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP2SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPvanSPautobedrijfSPeSPdSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP4SPdefecteSPvoertuigenSPnbspSP
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Artikel 5:5 Voertuigwrakken  

 

 

Handhaven Nee Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. de 

wegsleepregeling 

  

Artikel 5:6 Kampeermiddelen 

e.a.  

 

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. beperkt 

beschikbare parkeerruimte en 

uiterlijk aanzien 

Lid 4 toegevoegd 

  

Artikel 5:7 Parkeren van 

reclamevoertuigen  

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. beperkt 

beschikbare parkeerruimte 

  

Artikel 5:8 Parkeren van grote 

voertuigen  

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994 Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja, i.v.m. beperkt 

beschikbare parkeerruimte 

Binnen de bebouwde kom is 

toegevoegd. 

  

Artikel 5:9 Parkeren van 

uitzichtbelemmerende 

voertuigen   

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:11 Aantasting 

groenvoorzieningen door 

voertuigen  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:12 Overlast van fiets 

of bromfiets 

Handhaven Burgerlijk wetboek Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Het artikel is noodzakelijk om 

bestuursdwang toe te passen 

bij gevonden (brom)fietsen in 

de openbare ruimte. 

  

Artikel 5:13 Inzameling van 

geld of goederen  

Handhaven Nee Ja, wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja, de vergunningsplicht 

m.b.t. de landelijk bureau 

Centrale fondsenwerving 

komt te vervallen. 

(toevoeging lid 4) 

  

Artikel 5:14 Begripsbepaling  

Venten 

Handhaven  Nee  Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt. 

Ja   

Artikel 5:15 Ventverbod  Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:17 Begripsbepaling  

Standplaatsen 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja   

Artikel 5:18 

Standplaatsvergunning en 

weigeringsgronden  

Handhaven Nee Ja, er wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja   

Artikel 5:19 Toestemming 

rechthebbende  

Handhaven Nee  Zit in de vergunning verwerkt Ja   

Artikel 5:20 

Afbakingsbepalingen 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht Verwijderd in eerdere wijziging  

Artikel 5:22 Begripsbepaling  

Snuffelmarkten 

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:23 Organiseren van 

een snuffelmarkt  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in 

of boven openbaar water  
Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:30 Veiligheid op het 

water  

Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:31 Overlast aan 

vaartuigen  

Verwijderd in de wijziging 2015 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP5SPvoertuigwrakkenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP6SPkampeermiddelenSPeSPaSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP6SPkampeermiddelenSPeSPaSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP7SPparkerenSPvanSPreclamevoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP7SPparkerenSPvanSPreclamevoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP8SPparkerenSPvanSPgroteSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP8SPparkerenSPvanSPgroteSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP9SPparkerenSPvanSPuitzichtbelemmerendeSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP9SPparkerenSPvanSPuitzichtbelemmerendeSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP9SPparkerenSPvanSPuitzichtbelemmerendeSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP12SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfietsSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP12SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfietsSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP13SPinzamelingSPvanSPgeldSPofSPgoederenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP13SPinzamelingSPvanSPgeldSPofSPgoederenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP14SPbegripsbepalingSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP15SPventverbodSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP17SPbegripsbepalingSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgrondenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgrondenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgrondenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP19SPtoestemmingSPrechthebbendeSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP19SPtoestemmingSPrechthebbendeSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP22SPbegripsbepalingSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP23SPorganiserenSPvanSPeenSPsnuffelmarktSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP23SPorganiserenSPvanSPeenSPsnuffelmarktSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP24SPvoorwerpenSPopSPinSPofSPbovenSPopenbaarSPwaterSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP24SPvoorwerpenSPopSPinSPofSPbovenSPopenbaarSPwaterSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP29SPreddingsmiddelenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP30SPveiligheidSPopSPhetSPwaterSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP30SPveiligheidSPopSPhetSPwaterSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP31SPoverlastSPaanSPvaartuigenSPnbspSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP31SPoverlastSPaanSPvaartuigenSPnbspSP
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Artikel 5:32 Begripsbepalingen Handhaven Nee Niet van toepassing Ja    

Artikel 5:32a  Crossterreinen Verwijderd in de wijziging 2015 

Artikel 5:33 Beperking verkeer 

in natuurgebieden  

 

Handhaven Wegenverkeerswet 1994, 

461 wetboek van SR, 

provinciale verordening 

    

Artikel 5:34  Verbod 

afvalstoffen te verbranden 

buiten inrichtingen of 

anderszins vuur te stoken  

Handhaven Artikel 10.63 lid 2 Wet 

Milieubeheer 

Ja, wordt gebruik van 

gemaakt 

Ja, ten behoeve het openbare 

orde aspect 

Lid 5 toegevoegd.  

  

Artikel 5:35 Begripsbepaling  

Verstrooiing van as 

 

Handhaven Wet op de lijkbezorging Nee Ja    

Artikel 5:36 Verboden 

plaatsen  

 

 

Handhaven Wet op de lijkbezorging Nee Ja   

Artikel 5:37 Hinder of overlast  

 

 

Handhaven Wet op de lijkbezorging Nee Ja    

Artikel 6:1 Strafbepaling  

 

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht. Lid 3 wet 

ED toegevoegd. 

  

Artikel 6:2 Toezichthouders  

 

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht 

Wettelijke verwijzing 

aangepast en i.v.m. 

convenant Groene Boa’s 

worden overige Boa’s 

verwijderd en een apart 

aanwijzingsbesluit genomen. 

  

Artikel 6:3 Binnentreden 

woningen  

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht   

Artikel 6:4 Intrekking oude 

verordening  

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht. Het 

jaartal is aangepast. 

  

Artikel 6:5 Overgangsbepaling  

 

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht   

Artikel 6:6 Inwerkingtreding  

 

 

Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht   

Artikel 6:7 Citeertitel  

 
Handhaven Nee Niet van toepassing Ja, wettelijke plicht. Het 

jaartal is aangepast 

  

Artikel 6:8 Hardheidsclausule 

 

Gemeentelijk artikel Nee Niet van toepassing Het artikel is toegevoegd om 

waar nodig af te kunnen 

wijken van hetgeen dat is 

geregeld in de APV. 

  

   

Verwijderd in 2015 

Voorstel afschaffen artikel 

Voorstel aanpassen artikel  

De artikelen die zijn verwijderd worden eveneens verwijderd uit de APV om het leesbaar te houden. Er wordt per hoofdstuk een voetnoot  
geplaatst waarin wordt aangegeven welke artikelen er zijn gereserveerd. 
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