Was-wordt-tabel Wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo
behorende bij raadsvoorstel 694834 Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo
2020

Leeswijzer
Onder bestaande tekst is de tekst uit de APV 2019 opgenomen en onder nieuwe tekst de
voorgestelde tekst voor de APV 2020.
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet. In de
‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt. Staat er niets in de kolom “nieuwe
tekst” dan is de tekst vervallen.
Voor zover de wijzigingen niet voor zichzelf spreken zijn ze hieronder toegelicht.

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd::
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- bebouwde kom: het gebied binnen de
grenzen die zijn vastgesteld op grond van
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een besluit
ten aanzien van een omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
- bouwwerk: hetgeen dat in artikel 1 van de
Bouwverordening gemeente Tynaarlo
daaronder wordt verstaan
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van
de Wegenverkeerswet 1994;
- college: het college van burgemeester en
wethouders;
- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;
- handelsreclame: iedere openbare
aanprijzing van goederen of diensten,
waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen;
- motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- openbaar water: wateren die voor het
publiek bevaarbaar of op andere wijze
toegankelijk zijn;
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties;
- parkeren: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- bebouwde kom: het gebied binnen de
grenzen die zijn vastgesteld op grond van
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat
bevoegd is tot het nemen van een besluit
ten aanzien van een omgevingsvergunning
als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
- bouwwerk: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de
Bouwverordening gemeente Tynaarlo
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van
de Wegenverkeerswet 1994;
- college: het college van burgemeester en
wethouders;
- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;
- handelsreclame: iedere openbare
aanprijzing van goederen of diensten,
waarmee kennelijk beoogd wordt een
commercieel belang te dienen;
- motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- openbaar water: wateren die voor het
publiek bevaarbaar of op andere wijze
toegankelijk zijn;
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties;
- parkeren: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
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-

-

-

rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens eigendom,
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;
voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
uitzondering van kleine wagens zoals
kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;
weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994.

-

-

-

rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens eigendom,
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;
voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan
in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
uitzondering van kleine wagens zoals
kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;
weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 wordt als volgt gewijzigd
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1:2 Beslistermijn

Artikel 1:2 Beslistermijn

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op
een aanvraag voor een vergunning of
ontheffing binnen acht weken na de datum
van ontvangst van de aanvraag.
2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten
hoogste acht weken verdagen.
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing indien
beslist wordt op een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11
tweede lid aanhef en onder a, of artikel 4:11.

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op
een aanvraag voor een vergunning of
ontheffing binnen acht weken na de datum
van ontvangst van de aanvraag.
2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten
hoogste acht weken verdagen.
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing indien
beslist wordt op een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11, 2.12
of artikel 4:11.

Het opschrift van hoofdstuk 2 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Hoofdstuk 2. Openbare orde

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid,
volksgezondheid en milieu

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 1 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van
ongeregeldheden

Artikel 2:1 wordt als volgt gewijzigd:
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

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. Degene die op een
openbare plaats:
a. aanwezig is bij een voorval
waardoor ongeregeldheden
ontstaan of dreigen te ontstaan;
b. aanwezig is bij een gebeurtenis die
aanleiding geeft tot toeloop van
publiek waardoor ongeregeldheden
ontstaan of dreigen te ontstaan of
c. zich bevindt in of aanwezig is bij
een samenscholing;
2. 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 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 2:1 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. Degene die op een
openbare plaats:
a. aanwezig is bij een voorval
waardoor ongeregeldheden
ontstaan of dreigen te ontstaan;
b. aanwezig is bij een gebeurtenis
die aanleiding geeft tot toeloop
van publiek waardoor
ongeregeldheden ontstaan of
dreigen te ontstaan; of
c. zich bevindt in of aanwezig is bij
een samenscholing;
2. 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
zich te bevinden op openbare plaatsen die
door het bevoegde 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.

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 2, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 2. Betoging

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 3 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte
stukken
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Nieuwe tekst

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 4 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 4. Vertoningen op de weg

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 5 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de
weg

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien
en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 opschrift wordt als volgt gewijzigd
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg of
openbare plaats

.

Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het
aanleggen, beschadigen en veranderen van
een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van
een vergunning van het bevoegde
bestuursorgaan een weg aan te leggen, de
verharding daarvan op te breken, in een
weg te graven of te spitten, aard of breedte
van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de
wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend als
omgevingsvergunning door het bevoegd
gezag, als de activiteiten zijn verboden bij
een bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. Het verbod is niet van toepassing:
a. voor zover in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar
lichaam werkzaamheden worden
verricht;

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het
aanleggen, beschadigen en veranderen van
een weg
1. Het is verboden zonder of in afwijking van
een vergunning van het bevoegde
bestuursorgaan een weg aan te leggen, de
verharding daarvan op te breken, in een
weg te graven of te spitten, aard of breedte
van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de
wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend als
omgevingsvergunning door het bevoegd
gezag, als de activiteiten zijn verboden bij
een bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. Het verbod is niet van toepassing voor zover
in opdracht van een bestuursorgaan of
openbaar lichaam werkzaamheden worden
verricht.
4. Het verbod is voorts niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door het
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b. of ingeval van storingen met
lasgaten tot 5 m², waarbij een
melding is gedaan aan het college
met daarin vermeld de
contactgegevens en de datum van
werkzaamheden.
4. Het verbod is voorts niet van toepassing
op situaties waarin wordt voorzien door
het Wetboek van Strafrecht, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de
waterschapskeur, de Provinciale
omgevingsverordening, de
Telecommunicatiewet of de daarop
gebaseerde
Telecommunicatieverordening.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van toepassing.

Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
waterschapskeur, de Provinciale
omgevingsverordening, de
Telecommunicatiewet of de daarop
gebaseerde
Telecommunicatieverordening.].
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.

De titel van artikel 2:12 (wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een
uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar
de weg of verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te
maken naar de weg of verandering te
brengen in een bestaande uitweg naar
de weg daarvan niet van tevoren
melding heeft gedaan aan het college,
onder indiening van een situatieschets
van de gewenste uitweg en een foto van
de bestaande situatie;
b. of het college het maken of veranderen
van de uitweg heeft verboden.
2. Het college kan een uitweg verbieden
indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in
gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van
een openbare parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op
onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
d. of er sprake is van een uitweg van een
perceel dat al door een andere uitweg
wordt ontsloten, en de aanleg van deze
tweede uitweg ten koste gaat van een
openbare parkeerplaats, het openbaar
groen of de verkeersveiligheid.

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een
uitweg
1.Het is verboden zonder vergunning van het
bevoegd gezag een uitweg te maken naar
de weg of verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan
de vergunning als bedoeld in het eerste lid
worden geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de
weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien
van de omgeving;
d. de bescherming van
groenvoorzieningen in de gemeente
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur
of de provinciale omgevingsverordening,
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3. De uitweg kan worden aangelegd indien het
college niet binnen zes weken na ontvangst
van de melding heeft beslist dat de
gewenste uitweg wordt verboden.
4. Het college kan nadere voorwaarden
verbinden aan de aanleg van de uitweg.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, de
Waterschapskeur of de Provinciale
omgevingsverordening.

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 6, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 6. Veiligheid op de weg

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 7, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 7. Evenementen

Afdeling 3. Evenementen

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 8, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 8. Toezicht op openbare
inrichtingen

Afdeling 4. Toezicht op openbare
inrichtingen

Artikel 2:27 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:27 Definitie
In deze afdeling wordt verstaan onder openbare
inrichting:
a. een hotel, restaurant, pension, café,
cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of
clubhuis of elke andere voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of
dranken worden geschonken of rookwaren

Artikel 2:27 Definitie
1. In deze afdeling wordt onder openbare
inrichting verstaan een hotel, restaurant,
pension, café, waterpijpcafé, cafetaria,
snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis
of elke andere voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of
dranken worden geschonken of rookwaren
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of spijzen voor directe consumptie ter
plaatse worden bereid of verstrekt;
b. een buiten de in sub a genoemde besloten
ruimte liggend deel waar sta- of
zitgelegenheid kan worden geboden en
waar tegen vergoeding dranken kunnen
worden geschonken of spijzen voor directe
consumptie ter plaatse kunnen worden
bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval
een terras, maakt voor de toepassing van
deze afdeling deel uit van die besloten
ruimte.

of spijzen voor directe consumptie ter
plaatse worden bereid of verstrekt.
2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde
besloten ruimte liggend deel waar sta- of
zitgelegenheid kan worden geboden en
waar tegen vergoeding dranken kunnen
worden geschonken of spijzen voor directe
consumptie ter plaatse kunnen worden
bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval
een terras, maakt voor de toepassing van
deze afdeling deel uit van die besloten
ruimte.

.

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 8A, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over
horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en
Horecawet

Afdeling 5. Regulering paracommerciële
rechtspersonen en overige aangelegenheden
uit de Drank- en Horecawet

Artikel 2:34a wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:34a Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalocaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersoon;
- sterke drank;
- slijtersbedrijf;
- zwak-alcoholhoudende drank;
dat wat daaronder wordt verstaan in de Dranken Horecawet.

Artikel 2:34a Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalokaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersoon;
- sterke drank;
- slijtersbedrijf;
- zwak-alcoholhoudende drank;
dat wat daaronder wordt verstaan in de Dranken Horecawet.

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 9 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het
verschaffen van nachtverblijf

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het
verschaffen van nachtverblijf
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Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenheden

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 11, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en
baldadigheid

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van
overlast, gevaar of schade

Artikel 2:46 vervalt
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke
1. Het is verboden met voertuigen die niet
voorzien zijn van rubberbanden te rijden
over de berm, de glooiing of de zijkant van
een weg, tenzij dit door de omstandigheden
redelijkerwijs wordt vereist.
2. Dit verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken of een
provinciale verordening/reglement.

Artikel 2:53 vervalt
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:53 Bespieden van personen
1. Het is verboden zich in de nabijheid van een
persoon of een gebouw, woonwagen of
woonschip op te houden met de kennelijke
bedoeling deze persoon of een persoon die
zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit
woonschip bevindt, te bespieden.
2. Het is verboden door middel van een
verrekijker of enig ander optisch instrument
een persoon die zich in een gebouw,
woonwagen of woonschip bevindt te
bespieden.

Artikel 2:57 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
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Nieuwe tekst

Artikel 2:57 Loslopende honden
1.Het is de eigenaar of houder van een hond
verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en
kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide of op een andere door het
college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op de weg als
de hond niet is aangelijnd;
c. buiten de bebouwde kom op een door
het college aangewezen plaats als de
hond niet is aangelijnd;
d. op de weg als die hond niet is voorzien
van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of
houder duidelijk doet kennen.
2.Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van
toepassing op door het college aangewezen
plaatsen.
3.Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c,
is niet van toepassing op de eigenaar of houder
van een hond die zich vanwege zijn beperking
door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden of die deze hond aantoonbaar
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale
hulphond.

Artikel 2:57 Loslopende honden
1.Het is de eigenaar of houder van een hond
verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en
kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide of op een andere door het
college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op een
openbare plaats als de hond niet is
aangelijnd;
c. buiten de bebouwde kom als de hond
niet is aangelijnd tenzij de hond
onder voldoende toezicht staat;
d. op de weg als die hond niet is voorzien
van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of
houder duidelijk doet kennen.
2.Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met
c, is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
3.Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c,
is niet van toepassing op de eigenaar of houder
van een hond die zich vanwege zijn beperking
door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden of die deze hond aantoonbaar
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale
hulphond.

Artikel 2:59 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1. Als de burgemeester een hond in verband
met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht,
kan hij de eigenaar of houder van die hond
een aanlijngebod of een aanlijn- en
muilkorfgebod opleggen voor zover die hond
verblijft of loopt op een openbare plaats of
op het terrein van een ander.
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar
of houder verplicht is de hond aangelijnd te
houden met een lijn met een lengte,
gemeten van hand tot halsband, van ten
hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar
of houder verplicht is de hond voorzien te
ouden van een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof,
van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem
zodanig rond de hals is aangebracht dat

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1. Als de burgemeester een hond in verband
met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht,
kan hij de eigenaar of houder van die hond
een aanlijngebod of een aanlijn- en
muilkorfgebod opleggen voor zover die hond
verblijft of loopt op een openbare plaats of
op het terrein van een ander.
2. De eigenaar of houder van de hond aan
wie een aanlijngebod is opgelegd, is
verplicht de hond kort aangelijnd te houden,
met een lijn met een lengte, gemeten van
hand tot halsband, van ten hoogste 1,50
meter.
3. De eigenaar of houder van de hond aan
wie een aanlijn- en muilkorfgebod is
opgelegd, is naast de verplichting
bedoeld in het tweede lid verplicht de
hond voorzien te houden van een muilkorf
die:
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verwijdering zonder toedoen van de
mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan
bijten, dat de afgesloten ruimte binnen
de korf een geringe opening van de bek
toelaat en dat geen scherpe delen
binnen de korf aanwezig zijn.
4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef
en onder d, dient een hond als bedoeld in
het eerste lid voorzien te zijn van een door
de minister die het aangaat op aanvraag
verstrekt uniek identificatienummer door
middel van een microchip die met een
chipreader afleesbaar is.

a. vervaardigd is van stevige kunststof,
van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem
zodanig rond de hals is aangebracht dat
verwijdering zonder toedoen van de
mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan
bijten, dat de afgesloten ruimte binnen
de korf een geringe opening van de bek
toelaat en dat geen scherpe delen
binnen de korf aanwezig zijn.
4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef
en onder d, dient een hond als bedoeld in
het eerste lid voorzien te zijn van een door
de minister die het aangaat op aanvraag
verstrekt uniek identificatienummer door
middel van een microchip die met een
chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:65 Bedelarij vervalt
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:65 Bedelarij
Het is verboden in door het college aangewezen
gebieden op of aan de weg of in een voor het
publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld
of andere zaken.

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 12, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van
heling van goederen

Afdeling 9. Bestrijding van heling van
goederen

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 13 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 13. Vuurwerk

Afdeling 10. Consumentenvuurwerk

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 14, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 14. Drugsoverlast

Afdeling 11. Drugsoverlast
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Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 15 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding,
veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op
openbare plaatsen en gebiedsontzegging

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van
de burgemeester

Artikel 2:75 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
De burgemeester kan overeenkomstig artikel
154a van de Gemeentewet besluiten tot het
tijdelijk doen ophouden van door hem
aangewezen groepen van personen op een door
hem aangewezen plaats als deze personen het
bepaalde in de artikelen 2:1, 2:10, 2:11, 2:16,
2:25, 2:26, 2:31, 2:41, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50,
2:73 en 5:34 van de Algemene plaatselijke
verordening groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
De burgemeester kan overeenkomstig artikel
154a van de Gemeentewet besluiten tot het
tijdelijk doen ophouden van door hem
aangewezen groepen van personen op een door
hem aangewezen plaats als deze personen het
bepaalde in de artikelen 2:1, 2:10, 2:11, 2:16,
2:25, 2:26, 2:31, 2:41, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50,
2:73 en 5:34 Algemene plaatselijke verordening
gemeente Tynaarlo groepsgewijs niet naleven

Het opschrift van hoofdstuk 4, afdeling 1, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting

Afdeling 1. Voorkomen of beperken
geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:6 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting op een
zodanige wijze toestellen of
geluidsapparaten in werking te hebben of
handelingen te verrichten dat voor een
omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet
openbare manifestaties, het
Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Bouwbesluit of de of de
Provinciale omgevingsverordening

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting op een
zodanige wijze toestellen of
geluidsapparaten in werking te hebben of
handelingen te verrichten dat voor een
omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Wet
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet
openbare manifestaties, het
Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de of
de Provinciale omgevingsverordening
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Artikel 4:9a Verbod oplaten ballonnen wordt toegevoegd
Bestaande tekst

Nieuwe tekst
Artikel 4:9a Verbod oplaten ballonnen
1. Het is verboden ballonnen, van welk
materiaal dan ook, door middel van hete
lucht dan wel doormiddel van helium of
andere gassen op te laten stijgen;
2. Onder een ballon wordt mede verstaan:
herdenkingsballon, vuurballon,
gelukslampion, Thaisewensballon,
papierballon, geluksballon etc.
3. Onder een ballon wordt in dit verband niet
verstaan een luchtballon voor
personenvervoer.

Het opschrift van artikel 4:13 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen,
mest, afvalstoffen enz.

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen,
mest, afvalstoffen en dergelijke

Het opschrift van hoofdstuk 5 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen
betreffende de huishouding der gemeente

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen
betreffende de huishouding van de gemeente

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 1, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 1. Parkeerexcessen

Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:10 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst
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Nieuwe tekst

Artikel 5:10 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 5:10 Parkeren of laten stilstaan van
voertuigen anders dan op de rijbaan
1. Het is verboden een voertuig te parkeren of
te laten stilstaan op een door het college
aangewezen, niet tot de rijbaan behorend
weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op
voertuigen die worden gebruikt voor
werkzaamheden in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Artikel 5: 11 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen
door voertuigen

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen
door voertuigen

1. Het is verboden met een voertuig te rijden
door een park of plantsoen of een van
gemeentewege aangelegde beplanting of
groenstrook, of het daarin te doen of te laten
staan.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. de weg;
b. voertuigen die worden gebruikt voor
werkzaamheden in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam;
c. voertuigen waarmee standplaats wordt
of is ingenomen op terreinen die voor dit
doel zijn bestemd.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.

1. Het is verboden met een voertuig te rijden
door een park of plantsoen of een van
gemeentewege aangelegde beplanting of
groenstrook, of het voertuig daar te
parkeren of stil te laten staan.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. de weg;
b. voertuigen die worden gebruikt voor
werkzaamheden in opdracht van een
bestuursorgaan of openbaar lichaam;
c. voertuigen waarmee standplaats wordt
of is ingenomen op terreinen die voor dit
doel zijn bestemd.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 6, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 6. Openbaar water

Afdeling 6. Openbaar water en
waterstaatswerken

Artikel 5:25 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
1. Het is verboden met een vaartuig een
ligplaats in te nemen of te hebben dan wel
een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen
1. Het is verboden met een vaartuig een
ligplaats in te nemen of te hebben dan wel
een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar
te stellen
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2.

3.

a.

4.

5.

6.

te stellen op door het college aangewezen
gedeelten van openbaar water.
Het college kan gedeelten van openvaar
water aanwijzen waar het gestelde in het
eerste lid niet geldt.
Het college kan aan het innemen, hebben of
beschikbaar stellen van een ligplaats met
dan wel voor een vaartuig op niet krachtens
het eerste lid aangewezen gedeelten van
openbaar water:
nadere regels stellen in het belang van de
a. openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, milieuhygiëne en het
aanzien van de gemeente;
b. beperkingen stellen naar soort en
aantal vaartuigen.
c. Liggeld heffen
Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de
Woningwet, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet,
de Provinciale omgevingsverordening.
Het college kan aan de rechthebbende op
een vaartuig aanwijzingen geven met
betrekking tot het innemen, veranderen of
gebruik van een ligplaats in het belang van
de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien
van de gemeente.
De rechthebbende op een vaartuig is
verplicht alle door het college gegeven
aanwijzingen met betrekking tot het
innemen, veranderen of gebruik van een
ligplaats op te volgen.

2. Het college kan gedeelten van openbaar
water aanwijzen waar het gestelde in het
eerste lid niet geldt.
3. Het college kan aan het innemen, hebben of
beschikbaar stellen van een ligplaats met
dan wel voor een vaartuig op niet krachtens
het eerste lid aangewezen gedeelten van
openbaar water:
a. nadere regels stellen in het belang van
de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, milieuhygiëne en het uiterlijk
aanzien van de gemeente;
b. beperkingen stellen naar soort en aantal
vaartuigen.
4. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de
Woningwet, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet,
de Provinciale omgevingsverordening
5. Het college kan aan de rechthebbende op
een vaartuig aanwijzingen geven met
betrekking tot het innemen, veranderen of
gebruik van een ligplaats in het belang van
de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk
aanzien van de gemeente.
6. De rechthebbende op een vaartuig is
verplicht alle door het college gegeven
aanwijzingen met betrekking tot het
innemen, veranderen of gebruik van een
ligplaats op te volgen.

Artikel 5:32 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5:32 Crossterreinen
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

Artikel 5:32 Crossterreinen
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
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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.

gebruik van deze terreinen in het belang
van:
a. het voorkomen of beperken van
overlast;
b. de bescherming van het uiterlijk
aanzien van de omgeving en ter
bescherming van andere
milieuwaarden;
c. de veiligheid van de deelnemers
van de in het eerste lid bedoelde
wedstrijden en ritten of van het
publiek.
3. Het verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
het Besluit omgevingsrecht, de
Zondagswet of het Besluit geluidproductie
sportmotoren.

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 8, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 8. Verbod vuur te stoken

Afdeling 8. Vuurverbod

Het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 9, wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Afdeling 9. Verstrooiing van as

Afdeling 9. Asverstrooiing

Artikel 6:3 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving
of de opsporing van een overtreding van de bij
of krachtens deze verordening gegeven
voorschriften die strekken tot handhaving van de
openbare orde of veiligheid of bescherming van
het leven of de gezondheid van personen, zijn
bevoegd tot het binnentreden in een woning
zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving
of de opsporing van een overtreding van de bij
of krachtens deze verordening gegeven
voorschriften die strekken tot handhaving van de
openbare orde of veiligheid of bescherming van
het leven of de gezondheid van personen, zijn
bevoegd tot het binnentreden in een woning
zonder toestemming van de bewoner met
inachtneming van het bepaalde in de
Algemene wet op het binnentreden.
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Toelichting
Naar aanleiding van de zomeraanpassing 2019 van de VNG is een aantal artikelen in de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo (APV) gewijzigd. Daarnaast zijn er naar aanleiding van
lokale ontwikkelingen en screening op deregulerings-mogelijkheden een aantal lokale wijzigingen
opgenomen.
Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard. Voor zover de wijzigingen
niet voor zich spreken of bij het laten vervallen van artikelen, worden deze hieronder artikelsgewijs
nader toegelicht.

Algemeen
De titel van sommige hoofdstukken of afdelingen is gewijzigd, omdat de plaatsing van een artikel in
een hoofdstuk of afdeling mede bepaalt hoe het gelezen moet worden (de zogenoemde ‘rubrica est
lex’-regel). De systematiek van een Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) is van belang voor
het antwoord op de vraag op welke gronden de ontheffing of vergunning mag worden geweigerd
(ABRvS 24-10-2018, ECLI:NL:RVS:2018:3487).
Artikel 1 .1 Definities
Artikel 1:1 met het begrip ‘bevoegd gezag’ wordt aangehaakt bij de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo). De verwijzing naar artikel 2.1 van de Wabo vervalt en er wordt
volstaan met een verwijzing naar de Wabo. Dit omdat ook in artikel 2.2 van de Wabo
omgevingsvergunningen zijn geregeld.
Artikel 2.11 (Omgevingsvergunning) voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een
weg
In het derde lid is de uitzondering op het verbod uit het eerste lid voor storingen met lasgaten vervallen.
Deze mogelijkheid werd in de praktijk niet gebruikt.
Aan het vierde lid wordt toegevoegd de verwijzing naar de Wegenwet. Dit naar aanleiding van de
uitspraak ABRvS 22-11-2017, ECLI:NL:RVS:2017:3221. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State eerder heeft overwogen kan het college slechts handhavend jegens rechthebbenden
op de weg optreden wegens de door hen aangebrachte belemmeringen van die openbaarheid, indien
daardoor het stelsel van de Wegenwet en de daarin vervatte waarborgen voor de rechthebbenden niet
worden doorkruist. Uit dit stelsel volgt dat rechthebbenden op een weg hierover slechts alle verkeer,
behoudens de beperkingen, bedoeld in artikel 6 van de Wegenwet, hebben te dulden, wanneer de weg
openbaar is in de zin van artikel 4 van die wet. In zoverre komt derhalve betekenis toe aan de regeling
van de Wegenwet. Voor zover artikel 2:11 van de APV ertoe strekt dat de rechthebbende op de weg
ook openbaar verkeer moet toestaan buiten de reikwijdte van zijn duldplicht ingevolge de Wegenwet,
dient die bepaling wegens strijd met de Wegenwet buiten toepassing te blijven.
Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg
In plaats van een melding wordt nu gewerkt met een vergunning. De vereisten voor het aanvragen of
melden verschillen niet. De vergunning kan op termijn ook aangevraagd worden via het OLO
(omgevingsloket online). Het artikel wordt helderder en simpeler geredigeerd zodat het college in alle
gevallen een zorgvuldige afweging kan maken op basis van de genoemde gronden.
Artikel 2:27 Definitie
Aan artikel 2:27, eerste lid wordt “waterpijpcafé” toegevoegd. Hierdoor zijn zogenaamde ‘shisha
lounges’ altijd openbare inrichting in de zin van de afdeling 4 (Toezicht op openbare inrichtingen)
(nieuw) van de APV en dus vergunningplichtig.
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Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke
Dit artikel kan vervallen. Dit artikel heeft betrekking op voertuigen niet voorzien van rubberbanden. In
de praktijk komt dit nauwelijks voor.
Artikel 2:53 Bespieden van personen
Deze bepaling was bedoeld voor excessieve situaties en werd niet toegepast.
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
De omschrijving van artikel 2:59, tweede en derde lid, aanhef, is aangepast. Daarmee wordt
uitdrukkelijker aangegeven dat de eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd
aanlijn- of muilkorfgebod in plaats van een omschrijving te geven van wat een aanlijn- resp.
muilkorfgebod inhoudt. Omdat in de feitcodes van het Openbaar Ministerie ‘kort aangelijnd’ staat, is
‘kort’ toegevoegd aan het tweede lid.
Artikel 2: 65 Bedelarij
Bedelarij levert weinig overlast op in de gemeente. Het artikel kan daarom vervallen.
Artikel 4:9a Verbod oplaten ballonnen
Een verbod tot het oplaten van ballonnen is in dit nieuwe artikel opgenomen. Het oplaten van ballonnen
levert de nodige milieuschade op. Het zorgt voor zwerfvuil en is op verschillende manieren schadelijk
voor dieren. Ballonnen die worden opgelaten door middel van vuur leveren daarnaast ook brandgevaar
op.
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
Aan artikel 5:10 eerste lid wordt de tekst ‘of te laten stilstaan’ toegevoegd. Voor bord E2 (stopverbod)
is de juridische context namelijk hetzelfde als voor het parkeren. Ook het opschrift is aangepast.
Artikel 5:32 Crossterreinen
In dit onderdeel wordt in artikel 5:32, derde lid, de verwijzing naar hogere regelgeving voor wat betreft
de Wet milieubeheer vervangen door een verwijzing naar de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, waarnaar motorcrossterreinen een aantal jaren
geleden zijn overgeheveld. Ook wordt de Zondagswet toegevoegd.
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