
 
 
 
TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE 
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BERGEN 2009 
 
Artikel 1:1 
Toevoegen aan de toelichting op artikel 1:1, na de toelichting op onderdeel j. 
(voertuig): 
In dit artikel is met de term “bevoegd gezag” aangehaakt bij de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Die is van toepassing op de vergunning voor het plaatsen van 
voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan 
(artikel 2:10), de vergunning voor aanleg of veranderen van een weg (artikel 2:11) en de 
vergunning voor het maken, veranderen van een uitweg (artikel 2:12).  Deze vergunningen 
zijn aangewezen in artikel 2.2, eerste lid, sub j/k respectievelijk d en e van de Wabo. 
 
De omgevingsvergunning wordt door één bevoegd gezag beoordeeld en doorloopt één 
procedure. De beslissing op de aanvraag kent ook één procedure van rechtsbescherming. 
Het bevoegd gezag is in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente waar het project in hoofdzaak zal worden verricht. In een beperkt aantal 
gevallen berust de bevoegdheid tot toestemmingsverlening niet bij het college van 
burgemeester en wethouders, maar bij het college van gedeputeerde staten en in enkele 
gevallen bij een Minister. Het bevoegd gezag is integraal verantwoordelijk voor het te nemen 
besluit en is tevens belast met de bestuursrechtelijke handhaving.  
Zie verder ook de toelichting bij de artikelen 2:10, 2:11 en 2:12 van deze verordening. 
 
Daarnaast komt in de APV op verschillende plaatsen de term “bevoegd bestuursorgaan” 
voor. Daarmee wordt dan gedoeld op ofwel het college van burgemeester en wethouders, 
ofwel de burgemeester. De Wabo brengt hierin geen verandering. 
 
Artikel 1:2 
Toevoegen na de laatste alinea van de toelichting op artikel 1:2 (Opschorting van de 
termijn):  
Wabo 
De tekst van het eerste lid is in overeenstemming gebracht met die van artikel 3.9, eerste lid 
van de Wabo. Inhoudelijk is er niets veranderd. 
 
Het derde lid is toegevoegd omdat artikel 3.9, tweede lid van de Wabo bepaalt dat de 
beslistermijn niet met acht, maar slechts met zes weken kan worden verlengd.  
 
De indieningsvereisten voor een aanvraag om een vergunning of ontheffing die onder de 
Wabo valt, staan in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor, Staatscourant 2010-5162). 
De algemene indieningsvereisten staan in artikel 1.3 Mor, dat luidt als volgt: 
Artikel 1.3     Indieningsvereisten bij iedere aanvraag 
1.  In de aanvraag vermeldt de aanvrager: 
 a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch 

adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt 
ingediend; 

 b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project; 
 c. een omschrijving van de aard en omvang van het project; 
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 d. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en 
woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag 
met een elektronisch formulier wordt ingediend;  

 e. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, 
adres en woonplaats. 

2.  De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de 
aangevraagde activiteit of activiteiten. Deze aanduiding geschiedt met behulp van een 
situatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen. 

3.  De aanvrager doet bij de aanvraag een opgave van de kosten van de te verrichten 
werkzaamheden.  

 
Artikel 2.1 
Hier is de term “bevoegd gezag” vervangen door “bevoegd bestuursorgaan”.  
 
Artikel 2:6 
Toevoegen aan het eind van de toelichting:  
Wabo 
Het verspreiden van gedrukte stukken valt niet onder de Wabo, ook niet als daar een 
element van handelsreclame in zit. 
 
Artikel 2:10 
Toevoegen aan de toelichting: 
 
Wabo 
Het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de publieke functie, als bedoeld in dit 
artikel, kan onder de Wabo vallen, namelijk wanneer dit gebruik bestaat uit de opslag van 
roerende zaken. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als op of aan de weg een container wordt 
geplaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. In 
andere gevallen zal het niet altijd op het eerste gezicht duidelijk zijn of het gaat om opslag 
van roerende zaken als bedoeld in de Wabo. Het onderscheidend criterium is dat het 
plaatsen van zaken op de weg bij opslag een tijdelijk karakter heeft: het is de bedoeling dat 
de opgeslagen zaken ooit ergens anders een al dan niet definitieve bestemming krijgen en 
aldaar een functie gaan vervullen. Als dat aan de orde is valt die activiteit onder artikel 2.2, 
eerste lid onder j of onder k van de Wabo. Een vergunning wordt op grond van artikel 2.2, 
eerste lid, laatste zinsdeel, van de Wabo aangemerkt als een omgevingsgvergunning. 
Daarom is een nieuw zevende lid ingevoegd, waarin staat dat het bevoegd gezag (ingevolge 
de definitie in artikel  1 is dat dus het bestuursorgaan als bedoeld in de Wabo) in een 
dergelijk geval een omgevingsvergunning verleent.  
 
Artikel 2:11 
Toevoegen aan de toelichting: 
 
Wabo 
Op het  aanleggen of veranderen van een weg is artikel 2.2, eerste lid onder d, van de Wabo 
van toepassing als het uitvoeren van de activiteit zonder vergunning verboden is in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit. Dat betekent dat de 
termijnen genoemd in artikel 3.9 van de Wabo van toepassing zijn op deze vergunning. De 
beslistermijn is 8 weken, de verdagingstermijn zes weken. Let wel: indien er meerdere 
activiteiten worden aangevraagd en er één onder artikel 3.10 van de Wabo valt, dan is de 
uitgebreide procedure van toepassing (beslistermijn van 6 maanden met een mogelijkheid tot 
verdagen van zes weken). 
De indieningsvereisten voor een aanvraag om een vergunning die onder de Wabo valt, staan 
in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Het gaat dan om de algemene 
indieningsvereisten uit artikel 1.3 van de Mor. Zie daarvoor de toelichting bij artikel 1.2. Voor 
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het aanleggen of veranderen van een weg zijn in de Mor geen aanvullende 
indieningsvereisten opgenomen. 
 
In artikel 2:18 van de Wabo is bepaald dat de vergunning alleen kan worden verleend of 
geweigerd op de gronden vermeld in deze verordening. De weigeringsgronden staan in 
artikel 1.8 van deze verordening.  
 
Indien het uitvoeren van de activiteit zonder vergunning niet is verboden in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is de Wabo niet van 
toepassing en is het college bevoegd. Wanneer het gaat om normaal onderhoud van de weg 
is er ingevolge het derde lid geen vergunning nodig: het college hoeft zichzelf geen 
vergunning te verlenen.  
 
Artikel 2:12 
Op het maken, veranderen van een uitweg is op grond van artikel 2.2, eerste lid onder e, van 
de Wabo een omgevingsvergunning vereist. Dat betekent dat de termijnen genoemd in 
artikel 3.9 van de Wabo van toepassing zijn op deze vergunning. De beslistermijn is 8 
weken, de verdagingstermijn zes weken. Let wel: indien er meerdere activiteiten worden 
aangevraagd en er één onder artikel 3.10 van de Wabo valt, dan is de uitgebreide procedure 
van toepassing (beslistermijn van 6 maanden met een mogelijkheid tot verdagen van zes 
weken). 
De indieningsvereisten voor een aanvraag om een vergunning die onder de Wabo valt, staan 
in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Het gaat dan om de algemene 
indieningsvereisten uit artikel 1.3 van de Mor. Zie daarvoor de toelichting bij artikel 1.2. Voor 
het aanleggen of veranderen van een weg zijn in de Mor geen aanvullende 
indieningsvereisten opgenomen. 
 
In artikel 2:18 van de Wabo is bepaald dat de vergunning alleen kan worden verleend of 
geweigerd op de gronden vermeld in deze verordening. Aan de weigeringsgronden als 
vermeld in dit artikel is toegevoegd dat de vergunning tevens geweigerd kan worden op 
grond van de weigeringsgronden als vermeld in artikel 1.8 van deze verordening.  
 
Artikel 2:25 
In de nota Evenementenbeleid gemeente Bergen 2008 zijn in de paragrafen 5.6 tot en met 
5.8. termijnen gesteld waarbinnen een aanvraag moet worden ingediend voor een 
evenement van de categorieën A (een risico-evenement), B ( evenement met verhoogde 
veiligheidsaandacht) en C (regulier evenement). Deze termijnen wijken af van de termijnen 
als genoemd in artikel 1:3 van de APV. In verband daarmee is in het tweede lid de bepaling 
opgenomen dat voor het indienen van een aanvraag voor één van de genoemde 
evenementen een andere termijn geldt dan die als gesteld in artikel 1:3. 
 
In het vierde lid is de bepaling opgenomen dat de burgemeester bij meldingen voor een klein 
evenement voorschriften kan stellen met het oog op een ordelijk en veilig verloop van een 
dergelijk evenement en met het oog op het voorkomen van hinder aan derden.  
 
Artikel 2:28A 
De terrasvergunning is primair een overlastvergunning: zij biedt de mogelijkheid preventief te 
toetsen of de exploitatie van een terras behorende bij een openbare inrichting zich verdraagt 
met het woon- en leefmilieu ter plaatse. Daarbij is van belang in welke mate van het terras 
zelf overlast is te duchten, maar ook in welke mate de komst van het terras de leefbaarheid 
en het karakter van de buurt zal aantasten. De vergunning richt zich voornamelijk op de 
bescherming van de openbare orde. De lex silencio positivo is hier niet wenselijk om 
dwingende redenen van algemeen belang. 
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Artikel 2:28B 
Op grond van dit artikel kan de burgemeester ambtshalve dan wel op verzoek vrijstelling 
verlenen van het verbod om een openbare inrichting te exploiteren zonder een 
exploitatievergunning. Een exploitatievergunning is, zoals aangegeven in de toelichting bij 
artikel 2:28, een overlastvergunning: zij biedt de mogelijkheid preventief te toetsen of de 
exploitatie van een openbare inrichting zich verdraagt met het woon- en leefmilieu ter 
plaatse. Daarbij is van belang in welke mate van het bedrijf zelf overlast is te duchten, maar 
ook in welke mate de komst van het bedrijf de leefbaarheid en het karakter van de buurt zal 
aantasten. Zowel een exploitatievergunning als een vrijstelling van een dergelijke vergunning 
richten zich voornamelijk op de bescherming van de openbare orde. De lex silencio positivo 
is hier daarom ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang. 
 
Artikel 5:15 
Voor het venten in de gemeente is een vergunning vereist. Door middel van dit 
vergunningstelsel kan de gemeente preventief overlast door venters die hun goederen of 
diensten aan de deur slijten, voorkomen.  

 
Het college kan op grond van het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht nog nadere beleidsregels vaststellen met betrekking tot het uitoefenen van 
deze bevoegdheid. Deze beleidsregels moeten voldoen aan de Dienstenrichtlijn. Aangezien 
de afhandeling van een dergelijke vergunningaanvraag niet ingewikkeld is, kan hierop de lex 
silencio positivo van toepassing worden verklaard.  
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