
Bijlage 1   Was-wordt-tabel 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021

In de tabel wordt eerst aangegeven welk artikel(onderdeel) wijzigt. 

In de linkerkolom (‘WAS’) staat de bestaande tekst (APV Tynaarlo 2020) , waarbij de woorden en 

leestekens die wijzigen cursief zijn gezet. In de rechterkolom (‘WORDT’) staat de nieuwe tekst, 

waarbij de nieuwe woorden en leestekens vet zijn gedrukt. 

Onder elke wijziging staat een korte toelichting, soms voor een aantal artikelen tezamen.

WAS WORDT

Artikel 1:1 (Definities), definitie voertuig:

- 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; 

- voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met 

uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en 

kinderwagens, en rolstoelen; 

Toelichting: 

Redactionele wijziging.

De definitie in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: RVV 1990) eindigt op wagens. De uitzondering maakt 

duidelijk dat kleine wagens geen voertuig zijn. Rolstoelen zijn een uitzondering op gehandicaptenvoertuigen zoals genoemd in 

de definitie in het RVV 1990.

Artikel 2.1a Messen en andere voorwerpen als wapen

1.  Het is verboden op door de burgemeester aangewezen 

openbare plaatsen messen of andere voorwerpen die als 

wapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

2.    Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet met 

betrekking tot voorwerpen die zodanig zijn ingepakt, dat 

zij niet voor dadelijk gebruik gereed zijn.

3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het 

onderwerp daarvan wordt voorzien bij of krachtens de 

Wet wapens en munitie.

Toelichting 
In 2020 heeft de Hoge Raad bepaald (arrest van 15 december 2020; ECLI:NL:HR:2020:1993) dat gemeentelijke APV-

bepalingen met een verbod op messen in elk geval mogelijk (en dus niet in strijd met de Wet Wapens en Munitie) zijn als deze 

artikelen:
- een ander belang dienen: voorkomen van aantasting van de openbare orde alsook tot het bevorderen van de veiligheid; 
- niet gelden voor dezelfde wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie.

 Artikel 2.9 ( Straatartiest)

Bijlage bij raadsvoorstel APV Tynaarlo 2021 



 Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting : 

Redactionele verbetering.

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

9. Op een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

9. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 
beslissen) van toepassing. 

Toelichting: 

De titel van het artikel is tekstueel aangepast.

Negende lid: Redactionele verbetering.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg), vijfde lid: 

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

5. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting: 

Redactionele verbetering.

Artikel 2:24 (Definities), eerste lid, onder b:

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van 

de Gemeentewet en artikel 5:22 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en 

onder g, van de Gemeentewet 

Toelichting: 

Correctie van de verwijzing naar artikel 160 Gemeentewet.

Artikel 5:22 van deze verordening was al vervallen. 

Artikel 2:24 (Definities), eerste lid, onder d:  

d.  het in een inrichting in de zin van de Drank- 

en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

  d. het in een inrichting in de zin van de 

Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;                              

Toelichting:

De Drank- en Horecawet is vervangen door de Alcoholwet

Artikel 2:25 (Evenementenvergunning) vijfde lid 

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 5. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 
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wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Vijfde lid: Redactionele verbetering.

Artikel 2:26 (Ordeverstoring) eerste en tweede lid

Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen 

te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke 

kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke 

uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of 

is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd 

met de openbare orde.

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het 

daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het 

Wetboek van Strafrecht.

Toelichting: 

Aan artikel 2:26 wordt een tweede toegevoegd. Deze bepaling houdt in dat het verboden is om bij evenementen zichtbaar 

goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke 

uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of ontbonden is vanwege strijd met de openbare orde. Dit geldt vanaf het 

moment van uitspraak van een rechter. Het derde lid geeft de afstemming met het Wetboek van Strafrecht aan. Het gaat 

hierbij om de zogenoemde Outlaw Motorgangs (OMG’s) 

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

Titel  

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen 

en overige aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet

Titel  

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen 

en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

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 Drank- 

en Horecawet.

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 Alcoholwet.  

Toelichting op de wijziging van de artikelen 2:24 en 2:34a en het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5: 

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet is in werking getreden per 1 juli 2021. De wet wordt voortaan 
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aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 van de wet.

Artikel 2:39 (Speelgelegenheden), vierde lid:

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Toelichting: 

Redactionele verbetering.

Artikel 2.47 (Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen) eerste lid sub a

a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, 

monument, overkapping, constructie, openbare 

toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of 

andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor 

niet bestemd straatmeubilair 

b. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, 
monument, overkapping, constructie, openbare 
toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of 
andere afsluiting, verkeersmeubilair daarvoor niet 
bestemd straatmeubilair of daarvoor niet 
bestemde delen van bruggen; 

Toelichting

Ter aanvulling en verduidelijking wordt ook het klimmen op daarvoor niet bestemde delen van bruggen expliciet opgenomen in 

dit artikel. 

Artikel 2:47(Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen)  derde lid sub c

Lachgas te gebruiken of aan te bieden als daardoor hinder 
ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Toelichting wijziging artikel 2:47 derde lid sub c 

Lid 3 sub c wordt omgezet in een landelijk artikel vergelijkbaar met  bovenstaande artikellid (zie nieuw artikel 2:48a)  Het OM 

zal hier ook feitcode aan toekennen zodat op termijn dit artikel handhaafbaar is.   Artikel  2:74a (Openlijk drugsgebruik) is nu  

te gebruiken voor handhaving met betrekking tot  het gebruik van lachgas. (Het OM heeft hier een feitcode aan toegekend) 

Artikel 2:48 (Verboden drankgebruik), tweede lid:

2. Het verbod is niet van toepassing op: 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 

als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet; 

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 

bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet.

2. Het verbod is niet van toepassing op:   

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als 

bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;   

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als 

bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.   

Toelichting op de wijziging van de artikel 2:48 

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet is in werking getreden per 1 juli 2021. De wet wordt voortaan 

aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 van de wet.   

Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik
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Artikel 2:47 derde lid sub c 1. Het is verboden op een openbare plaats lachgas 
recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 
daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit 
gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de 
openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat 
nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
2. Het is verboden op een openbare plaats die deel 
uitmaakt van een door het college ter
bescherming van de openbare orde of het woon- en 
leefklimaat aangewezen gebied lachgas
recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 
daartoe te verrichten of ten behoeve
van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het 
tweede lid bedoelde verbod beperken tot
bepaalde tijden.

Een algemeen, voor de gehele gemeente geldend gebruiksverbod stuit op belangrijke juridische bezwaren en is vanuit 

oogpunt van proportionaliteit ook niet te verdedigen. Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn tussen middel en doel, en 

dat zou in strijd met artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom beperkt het verbod in het eerste lid zich tot 

concrete situaties van oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik, 

die gepaard gaan met verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat of anderszins 

hinder tot gevolg hebben. Bij de handhaving moet de gemeente kunnen aantonen dat genoemde situaties de oorzaak zijn van 

de overlast en dergelijke. 

Op grond van het tweede lid kan het college openbare plaatsen aanwijzen waar het oneigenlijk lachgasgebruik, 

voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik op voorhand verboden is, los van de vraag of dat in 

de concrete situatie tot ordeverstoring en dergelijke leidt. In het aanwijzingsbesluit moet het college motiveren waarom het 

verbod in dat specifieke gebied geldt (het belang van de openbare orde of bescherming van het woon- of leefklimaat). Uit 

politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele 

overlast door lachgas. Het college kan – als dat afdoende lijkt te zijn – in het aanwijzingsbesluit opnemen dat het verbod op 

bepaalde tijden geldt, bijvoorbeeld tijdens de uitgaansavonden (derde lid).

Dit artikel vervangt artikel 2.47 derde lid sub c dat in de APV 2020 was opgenomen via een amendement. 

Nadat dit aanvankelijk leek te stuiten op bewijsproblemen heeft het OM toch toegezegd voor dit specifieke lachgas artikel een 

feitcode beschikbaar te stellen

Artikel 2:64 (Bijen) tweede en derde lid

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is 

niet van toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is 

op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.

3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is 

niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

een provinciale verordening..

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid, aanhef en 

onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die 

rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in 

dat lid.

3. Het verbod bedoeld in het eerste lid, aanhef en 

onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt 

voorzien door een provinciale verordening..

Toelichting op de wijziging van artikel 2:64 tweede en derde lid
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Redactionele verbetering.

Artikel 2:64 (Bijen), vijfde lid:

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet 

tijdig beslissen) van toepassing.]

5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking  

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.]

Toelichting op de wijziging van artikel 2:64 vijfde lid

Redactionele verbetering.

Artikel 2.64a (Carbidschieten) tweede lid onder d,

d.             de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
o op een afstand van tenminste 75 meter van 

woonbebouwing; en
o op een afstand van tenminste 300 meter van 

inrichtingen voor de intramurale zorg; en
o op een afstand van tenminste 300 meter van 

een in gebruik zijnde voorzieningen voor het 
houden van dieren, en

d. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
o op een afstand van tenminste 75 meter van 

woonbebouwing; en
o op een afstand van tenminste 300 meter van 

inrichtingen voor de intramurale zorg; en
o op een afstand van tenminste 300 meter van 

een in gebruik zijnde inrichting op grond van 
de Wet milieubeheer voor het houden van 
dieren, en

Toelichting op de wijziging van artikel 2.64 tweede lid onder d

De term voorzieningen voor het houden van dieren is heel ruim, voor de duidelijkheid is dit beperkt tot inrichtingen op grond 

van de wet Milieubeheer. 

Artikel 2.64a (Carbidschieten) derde lid

3.Als voorzienbaar is dat aan één of meerdere van de in lid 2 
van dit artikel opgenomen voorwaarden niet zal worden 
voldaan, kan het college van het verbod als genoemd in lid 1 
ontheffing verlenen. Deze ontheffing dient vóór 20 november  
te worden aangevraagd op een door het college vastgesteld 
formulier.

3.Als voorzienbaar is dat aan één of meerdere van de in lid 2 
van dit artikel opgenomen voorwaarden niet zal worden 
voldaan, kan het college van het verbod als genoemd in lid 1 
ontheffing verlenen. Deze ontheffing dient vóór de door het 
college gepubliceerde datum te worden aangevraagd op 
een door het college vastgesteld formulier.

Toelichting

De vaste uiterste datum voor indiening van een verzoek om ontheffing is vervangen door een jaarlijks vast te stellen datum.

Artikel 2:67 (Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister), derde lid:

3. Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

3. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting op de wijziging van artikel 2:67, derde lid 

Redactionele verbetering.

Artikel 2:79 (Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet)
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1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf 

gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon 

die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de 

basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg 

voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of 

in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen 

ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt 

veroorzaakt.

2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang 

wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen 

bij ernstige en herhaaldelijke: 

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een 

woning of op een erf aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of 

een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf 

gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor 

dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in 

de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen 

ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt 

veroorzaakt.

2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang 

wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen 

bij ernstige en herhaaldelijke: 

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een 

woning of op een erf aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of 

een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 Toelichting op de wijziging van artikel 2:79

In artikel 2:79 van de APV is een zorgplicht opgenomen voor gebruikers en verhuurders van woningen om geen ernstige en 

herhaaldelijke hinder voor omwonenden te veroorzaken. De burgemeester kan op grond hiervan gedragsaanwijzingen geven 

aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen en aan verhuurders. Tot 1 januari 2021 was de gedragsaanwijzing aan 

verhuurders alleen mogelijk als de persoon die overlast gaf niet als ingezetene in de desbetreffende gemeente stond 

ingeschreven. Met de inwerkingtreding van de Wet toeristische verhuur van woonruimte (Stb. 2020, 460) op 1 januari 2021 is 

die beperking vervallen. In verband hiermee is artikel 2:79 aangepast. Om woonoverlast beter tegen te gaan, geldt de 

zorgplicht voortaan in alle gevallen voor verhuurders van woonruimten. Dat betekent dat verhuurders zorgdragen dat de 

woningen die zij verhuren geen ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaken. Als de verhuurder zich niet of op een verkeerde 

manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder, kan de burgemeester direct een verhuurder aanspreken en hoeft de 

burgemeester daarvoor niet eerst de huurder te hebben aangesproken. Dit is wenselijk wanneer verschillende huurders van 

dezelfde verhuurder hinder hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in panden waar meerdere huurders wonen 

of waar huurders snel wisselen. De burgemeester kan dan dus – als ultimum remedium – direct aan een verhuurder een last 

onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.

Artikel 3:4 (Seksinrichting), derde lid:

3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

3. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Toelichting op de wijziging van artikel 3:4 :

Redactionele verbetering.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder, tweede lid onder c, onderdeel 1 

-bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, 
de Opiumwet, de Vreemdelingenwet  en de Wet arbeid 
vreemdelingen;

-bepalingen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de 

Opiumwet, de Vreemdelingenwet  en de Wet arbeid 

vreemdelingen;
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Toelichting op de wijziging van artikel 3.5  

De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde is per 1 juli 2021 in werking getreden . De wet wordt voortaan aangeduid 

als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 van de wet.  

Artikel 5:2 (Voertuigen van autobedrijf en dergelijke), vijfde lid:

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:3 (Te koop aanbieden van voertuigen), derde lid:

(artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit)

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:6 (Kampeermiddelen en andere voertuigen), vierde lid:

(artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit)

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:7 (Reclamevoertuigen), derde lid:

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:8 (Grote voertuigen), zesde lid:

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

6. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:13 (Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving), vierde lid:

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting op de wijziging van de artikelen 5:2, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8 en 5:13: 

Redactionele verbetering. 

Artikel 5:14 (Definitie), tweede lid, onder b:
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b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van 

goederen dan wel het aanbieden van diensten op 

jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, 

onder h, van de Gemeentewet of artikel 5:22; 

b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen 

dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en 

markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder 

g, van de Gemeentewet 

Toelichting:

Correctie van de verwijzing naar artikel 160 Gemeentewet.

Artikel 5:15 (Ventverbod), derde lid:

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Toelichting:

Redactionele verbetering.

Artikel 5:17 (Definitie), tweede lid, onder a:

a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in 

artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de 

Gemeentewet; 

a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in 

artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de 

Gemeentewet; 

Toelichting:

Correctie van de verwijzing naar artikel 160 Gemeentewet.

Artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden), vierde lid:

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 

van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Toelichting:

Redactionele verbetering.

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen, derde lid

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;

c. liggeld heffen voor het innemen van een ligplaats.

3. Het college kan aan het innemen, hebben of 
beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel 
voor een vaartuig op krachtens het tweede 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;

c. liggeld heffen voor het innemen van een 
ligplaats.
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Toelichting:

Redactionele verbetering van onjuiste verwijzing

Artikel 5:32 (Crossterreinen), eerste lid:

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. 

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een 

motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten 

wedstrijdverband, 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. 

Toelichting:

Er zijn gemeenten met een terrein (in het buitengebied) waar incidenteel een paar uurtjes gecrost wordt met brommers. Het 

crossen is puur recreatief, dus niet ter voorbereiding op wedstrijden. Om hiertegen te kunnen optreden bij (geluids)overlast is 

het crossen buiten wedstrijdverband aan het eerste lid toegevoegd.

Artikel 5:36 (Verboden plaatsen), derde lid:

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) van toepassing.

3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking 

bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Toelichting: 

Redactionele verbetering.
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