Bijlage 1. ‘Wijzigingen per artikel’ bij integrale herziening APV
Leeswijzer: wijzigingen zijn per artikel aangegeven. De meeste wijzigingen betreffen
aanpassingen aan de model verordening van de VNG of redactionele aanpassingen. Een
aantal - openbare orde artikelen - is aangepast aan de redactie zoals die regionaal geldt.
Verder betreft een aantal wijzigingen gemeentelijk beleid (vetgedrukt) en is er nog een
restcategorie aanpassingen (hogere wetgeving, verzoek van derden).
-

In artikel 1:1 zijn de begripsbepalingen voor “openbare plaats”, “weg”, “bouwwerk”,
“gebouw”, “bevoegd gezag” aangepast aan de Model APV van de VNG (hierna: Model
APV). Voor het begrip”bebouwde kom” is gekozen voor het gebied zoals vastgesteld op
grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

-

Aangezien in de APV de bevoegdheid is opgenomen tot het al dan niet verlenen van een
vrijstelling is aan de artikelen 1:2 tot en met 1:8 deze mogelijkheid toegevoegd.

-

Artikel 1:9 (betreffende de Lex silencio positivo: vergunning van rechtswege na
verstrijken beslistermijn) is verwijderd. Bij de betreffende artikelen is voor de
leesbaarheid nu een lid opgenomen waarin is aangegeven of deze al dan niet van
toepassing is.

-

Voor de leesbaarheid en eenduidigheid is de formulering “het verbod geldt niet……….” in
de betreffende artikelen vervangen door de woorden “het verbod is niet van toepassing
…..”.

-

In diverse artikelen is de zinsnede “………voor zover het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien ………….” overeenkomstig de Model APV gewijzigd in “…….op situaties
waarin wordt voorzien door …”

-

Artikel 2:1, eerste lid is aangepast aan de redactie zoals deze regionaal geldt.

-

Artikel 2:1, vijfde lid is aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 2:1A is aangepast aan de redactie zoals deze regionaal geldt.

-

De artikelen 2:3 en 2:6 zijn aangepast aan de Model APV.

-

Het huidige tweede van artikel 2:9 is geschrapt.

-

Het kopje van artikel 2:10 is aangepast aan de redactie van de Model APV van de VNG
met dien verstande dat hieraan nog de begrippen “stoffen” en “in of boven” zijn
toegevoegd.

-

Artikel 2:10, eerste lid is aangepast aan de Model APV.

-

In het derde lid van art. 2:11 is ten behoeve van de handhaving een drietal nieuwe
weigeringsgronden opgenomen.

-

Artikel 2:14 is aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 2:15 is aangepast aan de Model APV.

-

Aan artikel 2:18 is een verbod betreffende “open vuur” toegevoegd.

-

Artikel 2:19 is aangepast aan de Model APV.

-

In artikel 2:24 is de begripsomschrijving van “klein evenement” aangepast.

-

In artikel 2:25 zijn in het tweede en derde lid nieuwe weigeringsgronden opgenomen.

-

In het negende lid van artikel 2:25 is een uitzonderingsbepaling opgenomen indien
hogere regelgeving op grond van de Gezondheids- en welzijnswet naderhand wordt
vastgesteld.

-

In artikel 2:27 is het begrip “openbare inrichting” aangepast aan de Model APV en is het
begrip “terras” aangepast aan het feit dat in de APV voor het exploiteren van een
openbare inrichting en het exploiteren van een terras een aparte vergunning (behoudens
vrijstelling) is vereist.

-

In artikel 2:28 derde lid is de zinsnede “….moet worden aangenomen…” geschrapt.

-

In artikel 2:28 is in het vierde lid voor de burgemeester een aanvullende overweging
opgenomen betreffende het levensgedrag van de exploitant.

-

In het zevende, achtste en negende lid van 2:28 is voor de leesbaarheid het huidig
artikel 2:28B betreffende de vrijstelling van de exploitatievergunning opgenomen;
de vrijstelling kan nu alleen op aanvraag worden verleend en niet meer
ambtshalve; verder is de zinsnede “zich één jaar voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze bepaling….” gewijzigd in “zich één jaar voorafgaand
aan de aanvraag …”

-

Aan het vierde lid van artikel 2:28A zijn voor de besluitvorming van de burgemeester
over een aanvraag terrasvergunning twee overwegingen betreffende de wijze van
bedrijfsvoering en het levensgedrag van de exploitant toegevoegd.

-

Artikel 2:30A (“Ontzeggingenlijst”) is geschrapt aangezien dit onderwerp geregeld wordt
in de Horecaconvenant.

-

Afdeling 8A is een nieuwe afdeling die is toegevoegd aan de APV op grond van de
nieuwe Drank- en Horecawet.

-

In artikel 2:38 is het begrip “betrekking” geschrapt.

-

In artikel 2:39 is in het derde lid, sub a, de zinsnede “moet worden aangenomen”
geschrapt.

-

Artikel 2:44 is aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 2:52A is een nieuw artikel ten behoeve van het tegengaan van overlast bij
bouwplaatsen.

-

Artikel 2:57 is aangepast aan de redactie van de Model APV.

-

Artikel 2:58 is aangepast aan de redactie van de Model APV.

-

Artikel 2:60 is aangepast aan de redactie van de Model APV.

-

In het eerste lid van artikel 2:72 is de zinsnede “….van de gemeente waar het bedrijf is of
zal worden gevestigd” geschrapt.

-

In artikel 2:73 is het woord “bezigen” gewijzigd in “gebruik”.
In artikel 2:79 (Motorvoertuigen op het strand) is nieuwe ontheffingsmogelijkheid
opgenomen ten behoeve van op- en afbouwen van een strandpaviljoen dan wel het
organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 op het strand.

-

Aan artikel 2:80 is een bepaling toegevoegd betreffende het al dan niet kunnen
verlenen van een ontheffing.

-

Artikel 2:86 (“Vissen”) is aangepast aan de landelijke regelgeving.

-

Het kopje van Afdeling 3 en van artikel 3:12 is gewijzigd in “beslistermijn”.

-

Artikel 3:13 tweede lid is aangepast aan de Model APV.

-

In artikel 4:3 is in het tweede lid een bijzondere bepaling opgenomen betreffende
het aantal (twaalf) incidentele festiviteiten dat jaarlijks in de inrichting “JOEB te
Egmond –Binnen” gehouden mag worden.

-

Artikel 4:17 is aangepast aan de Wabo.

-

Artikel 4:19, tweede lid, is aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 5:12 is aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 5:16 is aangepast aan de Model APV.

-

In artikel 5:31A is voor de leesbaarheid van de artikelen 5:33 en 5:34 en overeenkomstig
de Model APV een tweetal begripsbepalingen opgenomen.

-

De artikelen 5:33 en 5:34 zijn aangepast aan de Model APV.

-

Artikel 5:39 is een nieuw artikel dat gelijkluidend is aan het oude artikel 4.6.3 van de APV
van 2001.

-

Artikel 6:2, tweede lid is aangepast aan de Model APV.

