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Artikel 1:1 definities 

a. bebouwde kom: de bebouwde kom 
of kommen waarvan Gedeputeerde 
Staten de grenzen hebben 
vastgesteld overeenkomstig artikel 
27, tweede lid, van de Wegenwet, 
zoals aangegeven op de 
topografische kaart in de bijlage. 
 

 
Artikel 1:1 definities 

a. bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen 
die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a 
van de Wegenverkeerswet 1994. 
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Artikel 1:7 Termijnen 

1. De vergunning of ontheffing geldt voor 
onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of 
ontheffing anders is bepaald of de aard van 
de vergunning of ontheffing zich daartegen 
verzet. 
 

Artikel 1:7 Termijnen 

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde 
tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is 
bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich 
daartegen verzet. 
2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in 
ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het 
aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het 
aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare 
vergunningen of ontheffingen overtreft. 
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Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 

 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 

1. In dit artikel wordt onder bouwobjecten verstaan: 
objecten die functioneel zijn voor bouw-, onderhoud of 
sloopactiviteiten zoals containers, bouwmaterialen, 
steigers, schaftketen en chemische toiletten. 
3. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de 
weg is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een 
vrije doorgang van 1.20 meter wordt gelaten op 
voetpaden en van 3.50 meter op de rijbaan voor fietsers 
of gemotoriseerd verkeer. 
6. Het plaatsen van bouwcontainers moet vier weken 
van te voren worden gemeld aan het college waarbij de 
voorwaarden gelden dat de containers: 
a. niet langer dan vier weken worden geplaatst; 
b. maximaal 6,00 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 
meter hoog zijn; 
c. alleen mogen worden geplaatst voor het eigen 
gebouw of perceel waar ze gebruikt worden 
d. alleen op een verharde ondergrond worden 
geplaatst; 
e. niet worden geplaatst binnen 1,50 meter van 
brandkranen, straatpotten, controleputten en 
nooduitgangen en 
d. gedurende de avonden en het weekeinde zodanig zijn 
afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of 
materialen wordt voorkomen. 
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Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en 
natuurterreinen  

1. Het is verboden te roken in bossen, 
op heidegronden of binnen een 
afstand van dertig meter daarvan 
gedurende een door de 
burgemeester en wethouders 
aangewezen periode. 

2. Het is verboden in bossen, op 
heidegronden of binnen een afstand 
van honderd meter daarvan voor 
zover het de open lucht betreft 
brandende of smeulende 
voorwerpen te laten vallen, weg te 
werpen of te laten liggen.  

3. Het in het eerste en in het tweede lid 
gestelde verbod geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 429, aanhef en onder 3˚, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt 
voorts niet voor zover het roken plaatsvindt 
in gebouwen en aangrenzende erven.  
 

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen  

1. Het is verboden in bossen, op heidegronden of 
binnen een afstand van dertig meter daarvan:  
a. te roken;  
b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of 
smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen 
of te laten liggen.  

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin 
wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3˚, 
van het Wetboek van Strafrecht. 
3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is 
voorts niet van toepassing voor zover het roken 
plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.  
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Artikel 2:22 Detectieverbod 

1. Het is verboden zich op het grondgebied van de 
gemeente te bevinden met een metaaldetector of enig 
ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen 
van wapens en munitie of munten, explosieven, 
metalen voorwerpen en dergelijke. 
2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het 
eerste lid bedoelde verbod als de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
niet in gevaar in gevaar wordt gebracht. 
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van 
toepassing op degene aan wie een certificaat als 
bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Erfgoedwet is 
verstrekt. 
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is voorts niet 
van toepassing op een persoon of organisatie die 
voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen 
van vakbekwaamheid op het niveau van opruimer 
explosieven. 
5. Op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het 
tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) niet van toepassing. 
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Artikel 2:24 Definities 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van:  

a. bioscoopvoorstellingen;  
b. markten als bedoeld in artikel 160, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de 
Gemeentewet en artikel 5:22;  
c. kansspelen als bedoeld in de Wet 

op de kansspelen;  
d. het in een inrichting in de zin van 

de Drank- en Horecawet gelegenheid geven 
tot dansen;  

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties;  
f. activiteiten als bedoeld in de 

artikelen 2:9 en 2:39;  
g. sportwedstrijden, welke niet 
plaatsvinden op of aan de weg. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan:  
a. een herdenkingsplechtigheid: 
b. een braderie;  
c. een optocht op de weg, niet zijnde 
een betoging als bedoeld in artikel 
2:3;  
d. een feest, muziekvoorstelling of 

wedstrijd op of aan de weg;  
e. een straatfeest of buurtbarbecue. 
 
 

Artikel 2:24 Definities 

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan 
elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
met uitzondering van:  

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;  
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef 
en onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22;  
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;  
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en 
Horecawet gelegenheid geven tot dansen;  
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 
bedoeld in de Wet openbare manifestaties;  
f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;  
g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportwedstrijden 
als bedoeld in het tweede lid, onder f. 
2. Onder evenement wordt mede verstaan:  
a. een herdenkingsplechtigheid: 
b. een braderie;  
c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in artikel 2:3;  
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan 
de weg;  
e. een straatfeest of buurtbarbecue; 
f. een door de burgemeester aangewezen categorie 
vechtsportwedstrijden of -gala’s.  d 
3. In deze afdeling wordt onder klein evenement 
verstaan een eendaags evenement waarbij: 
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 
personen; en 
b. de activiteiten plaatsvinden op maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 23.00 uur, op vrijdag en 
zaterdag tussen 09.00 en 01.00 uur en op zondag 
tussen 13.00 en 23.00 uur; en 
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht op maandag 
tot en met donderdag voor 09.00 uur en na 22.30 uur, 
op vrijdag en zaterdag voor 09.00 en na 00.30 uur en 
op zondag voor 13.00 uur en na 22.30 uur en de 
maximaal toelaatbare gevelbelasting op het 
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouw niet meer 
dan bedraagt: 75 dB(A) tussen 10.00 en 19.00 uur; 70 
dB(A) tussen 19.00 en 22.30 uur; 65 dB(A) tussen 22.30 
en 00.30 uur; en 
d. de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, 
(brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een 
belemmering vormen voor het verkeer en de 
hulpdiensten; en 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een 
oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per 
object; en 
f. een organisator bij het evenement aanwezig dient te 
zijn. 
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Artikel 2:25 Evenementenvergunning 
1. Het is verboden zonder of in afwijking van 
een vergunning van de burgemeester een 
evenement te organiseren.  
2. Geen vergunning is vereist voor een klein 
evenement, indien: 
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 50 personen; en 
b. het evenement tussen 10.00 en 0.30 uur 
plaats vindt; 
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht na 
23.30 uur; 
d. het evenement niet plaatsvindt op de 
rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormen voor het 
verkeer en de hulpdiensten;  
e. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van minder dan 10 
vierkante meter per object;  
f. er een organisator is; en 
g. de organisator binnen 14 dagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan 
melding heeft gedaan aan de burgemeester. 
3. De burgemeester kan binnen 7 dagen na 
ontvangst van de melding besluiten een klein 
evenement te verbieden, als er aanleiding is 
te vermoeden dat daardoor de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  
4. Het verbod is niet van toepassing op een 
wedstrijd op of aan de weg, in situaties 
waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 
148 van de Wegenverkeerswet 1994.  
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) niet van toepassing.  
 

 
Artikel 2:25 Evenementenvergunning 
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een 
vergunning van de burgemeester een evenement te 
organiseren.  
2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden 
de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement 
een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op 
grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen. 
3. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, 
als de organisator ten minste 14 dagen voorafgaand aan 
het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de 
burgemeester.  
4. De burgemeester kan binnen 7 dagen na ontvangst 
van de melding besluiten een klein evenement te 
verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat 
daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  
5. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op 
of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door 
artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.  
6. Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens 
artikel 2:24, tweede lid, onder f, aangewezen categorie 
vechtsportwedstrijden of -gala’s. 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de 
burgemeester een vergunning voor een 
 vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, 
tweede lid, onder f, weigeren als de organisator of de 
aanvrager van de vergunning van in enig opzicht van 
slecht levensgedrag is. 
8. 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.  
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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 van lid 2 geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht.  
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Artikel 2:27 Definitie 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. openbare inrichting: de 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 of 
spijzen voor directe consumptie worden 
verstrekt of bereid. Onder openbare 
inrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, 
snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. 
Onder openbare inrichting wordt tevens 
verstaan een bij deze inrichting behorend 
terras en ander aanhorigheden. 
2. terras: een buiten de besloten ruimte van 
de openbare inrichting 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.  

Artikel 2:27 Definitie 

1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting 
verstaan een hotel, restaurant, pension, café, 
waterpijpcafé of sishalounge, 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 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.  
3. Onder een smartshop wordt in deze afdeling verstaan 
een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was of anders dan om niet smartdrugs, ecodrugs, 
smartproducts en of nieuwe psychoactieve stoffen, 
gerelateerde literatuur en accessoires worden 
aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, 
vervaardigd of voorhanden zijn. 
4. Onder een headshop wordt in deze afdeling verstaan 
een voor publiek toegankelijke ruimte waarin 
bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was 
of anders dan om niet substanties, voorwerpen of 
gegevens, die gebruikt kunnen worden voor het gebruik 
van een middel als bedoeld in lijst I of II van de 
Opiumwet en die verwant zijn aan de drugscultuur, 
gerelateerde literatuur en accessoires worden 
aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, 
vervaardigd of voorhanden zijn. 
5. Onder een leidinggevende wordt in deze afdeling 
verstaan de natuurlijke persoon of de bestuurders van 
een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens 
rekening en risico een openbare inrichting of een smart- 
of headshop wordt geëxploiteerd, de natuurlijke 
persoon, die algemene leiding geeft aan een openbare 
inrichting of een 
smart- of headshop en de natuurlijke persoon, die 
onmiddellijke leiding geeft aan een openbare inrichting 
of een smart- of headshop. 
6. Onder bezoeker wordt in deze afdeling verstaan 
eenieder die zich in een inrichting bevindt, met 
uitzondering van leidinggevenden, personen die dienst 
doen in de openbare inrichting of smart- of headshop, 
toezichthouders die zijn aangewezen op grond van 
artikel 6.2 van deze verordening en personen wier 
aanwezigheid in de openbare inrichting of smart- of 
headshop wegens dringende redenen noodzakelijk is. 
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Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 
van deze verordening kan de burgemeester 
de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren 
als naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- of leefsituatie in 
de omgeving van de openbare inrichting of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig wordt beïnvloed. 
 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de 
burgemeester de vergunning slechts geheel of 
gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat: 
a. de woon- of leefsituatie in de omgeving van de 
openbare inrichting of de openbare orde op 
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; 
b. de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van 
slecht levensgedrag is.  
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- Artikel 2:28a Exploitatie smart- of headshop 

1. Het is verboden een inrichting te exploiteren als 
smart- of headshop zonder vergunning van de 
burgemeester. 
2. De burgemeester stelt een formulier vast voor het 
indienen van een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in het eerste lid. 
3. De burgemeester weigert de vergunning indien de 
exploitatie van de inrichting als smart- of headshop in 
strijd is met het geldende bestemmingsplan,  
beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit of indien de aanvrager geen 
verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de 
leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor 
de datum waarop de aanvraag is ingediend, is 
afgegeven. 
4. De burgemeester weigert de vergunning indien de 
leidinggevende niet voldoet aan de in artikel 2:28b van 
deze verordening gestelde gedragseisen. 
5. De burgemeester kan de vergunning geheel of 
gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de 
omgeving van de als smart- of headshop geëxploiteerde 
inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig wordt beïnvloed of zal worden beïnvloed door 
de aanwezigheid van deze inrichting. 
6. Bij de toepassing van de in het vijfde lid genoemde 
weigeringsgrond houdt de burgemeester in elk geval 
rekening met het karakter van de straat en de wijk, 
waarin de als smart- of headshop geëxploiteerde 
inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de 
als smart- of headshop geëxploiteerde inrichting en de 
spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse 
blootstaat of zal komen te staan door de exploitatie van 
de inrichting als smart- of headshop. 
7. De burgemeester kan de vergunning eveneens 
weigeren, indien één of meer leidinggevenden van de 
als smart- of headshop geëxploiteerde inrichting binnen 
drie jaar voor indiening van de aanvraag om een 
vergunning een inrichting heeft geëxploiteerd als smart- 



of headshop of daar leiding aan heeft gegeven, die op 
grond van het aantasten van de openbare orde, de 
aantasting van het woon- en leefklimaat daaronder 
begrepen, dan wel op basis van artikel 13 b Opiumwet 
gesloten is geweest dan wel waarvoor de vergunning 
om die reden is ingetrokken. 
8. Een vergunning ten aanzien van een als smart- of 
headshop geëxploiteerde inrichting, waarvan de 
vergunning op grond van artikel 2:28c, derde lid, van 
deze verordening is ingetrokken, kan gedurende een bij 
die intrekking vastgestelde termijn van ten hoogste vijf 
jaar worden geweigerd. 
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) niet van 
toepassing. 
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- Artikel 2:28b Gedragseisen leidinggevende 

1. Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2:28a van deze verordening moet de 
leidinggevende aan de volgende eisen voldoen: 
a. hij dient niet onder curatele te staan dan wel uit de 
ouderlijke macht of voogdij te zijn ontzet; 
b. hij dient niet in enig opzicht van slecht levensgedrag 
te zijn; 
c. hij dient de leeftijd van éénentwintig jaren bereikt te 
hebben. 
2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het 
bepaalde onder c van het eerst lid. 
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- Artikel 2:28c Intrekking vergunning exploitatie smart- 

of headshop 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 wordt een 
vergunning voor de exploitatie van de smart- of 
headshop ingetrokken, indien niet langer voldaan wordt 
aan de in artikel 2:28b van deze verordening gestelde 
gedragseisen of het bepaalde in artikel 2:28d van deze 
verordening niet in acht wordt genomen. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de 
burgemeester de vergunning ook intrekken, indien: 
a. aannemelijk is dat de leidinggevende betrokken is bij 
of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij 
activiteiten als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. 
b. zich een incident gepaard gaande met geweld, 
overlast op straat of drugsgebruik en/of drugshandel 
heeft voorgedaan in of bij de als smart- of headshop 
geëxploiteerde inrichting; 
c. dit anderszins noodzakelijk is in het belang van de 
openbare orde, de aantasting van het woon- en 
leefklimaat daaronder begrepen. 
3. Als de vergunning voor de exploitatie van de smart- of 
headshop ingetrokken is in het belang van de openbare 



orde, de aantasting van het woon- en leefklimaat 
daaronder begrepen, kan de burgemeester bepalen, dat 
een nieuwe vergunning voor de exploitatie van dezelfde 
smart- of headshop gedurende een bij de intrekking 
vastgestelde termijn van ten hoogste vijf jaar kan 
worden geweigerd. 
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- Artikel 2:28d Aanwezigheid leidinggevende smart- of 

headshop 

Het is verboden de als smart- of headshop 
geëxploiteerde inrichting geopend te hebben zonder dat 
een op de vergunning vermelde leidinggevende 
aanwezig is. 
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- Artikel 2:28e Wijziging vergunning exploitatie smart- of 

headshop en vervallen vergunning 

1. Als er een verandering van omstandigheden optreedt, 
waardoor er een wijziging in de vergunning voor de 
exploitatie van de smart- of headshop dient te komen, 
dient de leidinggevende onverwijld een ontvankelijke 
aanvraag om een vergunning voor de exploitatie van 
een smart- of headshop bij de burgemeester in te 
dienen. 
2. Indien deze aanvraag niet binnen een maand nadat 
de veranderde omstandigheden zich hebben 
voorgedaan, is ingediend, kan de burgemeester de 
verleende vergunning voor de exploitatie van de smart- 
of headshop intrekken. 
3. Een vergunning voor de exploitatie van de smart- of 
headshop vervalt indien: 
a. gedurende een jaar anders dan wegens overmacht 
geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van 
de vergunning; 
b. de leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren; 
c. een vergunning, strekkende ter vervanging van 
eerstbedoelde vergunning is verleend en door  
bekendmaking in werking is getreden. 
4. Indien binnen veertien dagen nadat de 
leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren een 
ontvankelijke aanvraag om een vergunning voor de 
exploitatie van dezelfde smart- of headshop wordt 
ingediend, blijft het bepaalde in het derde, onder b 
buiten toepassing, tot het moment dat op die aanvraag 
is beslist. 
 

 Was Wordt 

16 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op 
dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 en 
05.00 uur en op zaterdag, zondag, maandag 
en de dag na een officiële feestdag als 

Artikel 2:29 Sluitingstijd 

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 02.00 en 06.00 uur en op zaterdag, 
zondag, maandag en de dag na een officiële feestdag 



bedoeld in het tweede lid tussen 04.00 en 
0.500 uur.  

2. Tweede Paasdag, Koningsdag, Nationale 
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede 
Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag 
worden voor de toepassing van het eerste 
lid aangemerkt als officiële feestdag. 

 

die door de Rijksoverheid als zodanig is benoemd tussen 
04.00 en 06.00 uur.  

 

 Was Wordt 

17 
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële 
rechtspersonen 

1. Een paracommerciële rechtspersoon die 
zich voornamelijk richt op het organiseren 
van activiteiten van sportieve aard kan 
alcoholhoudende drank uitsluitend 
verstrekken op: 

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17:00 
uur tot 01:00 uur;  
b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 
20:00 uur.  

2. Als een paracommerciële rechtspersoon, 
als bedoeld in het eerste lid, wedstrijd- of 
verenigingsactiviteiten organiseert, die 
eindigen tijdens het laatste uur voor het 
aflopen of na afloop van de genoemde 
schenktijden, is het toegestaan, in aanvulling 
op die schenktijden, alcoholhoudende drank 
te verstrekken tot 1 uur na beëindiging van 
die activiteit.  
3. Overige paracommerciële rechtspersonen 
kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend 
verstrekken op:  

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 
uur tot 01:00 uur;  
b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 
22:00 uur.  

 

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële 
rechtspersonen 

1. Een paracommerciële rechtspersoon die zich 
voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten 
van sportieve aard kan alcoholhoudende drank 
uitsluitend verstrekken op: 

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur tot 
01.00 uur;  
b. zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.  

2. Als een paracommerciële rechtspersoon, als bedoeld 
in het eerste lid, wedstrijd- of verenigingsactiviteiten 
organiseert, die eindigen tijdens het laatste uur voor het 
aflopen of na afloop van de genoemde schenktijden, is 
het toegestaan, in aanvulling op die schenktijden, 
alcoholhoudende drank te verstrekken tot twee uur na 
beëindiging van die activiteit.  
3. Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen  
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:  

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 uur tot 
01:00 uur;  
b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 24:00 uur.  

 

 Was Wordt 

18 
- Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de 
kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk 
leidinggevende van die inrichting volledig en naar 
waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de 
dag van vertrek te verstrekken.  
 

 Was Wordt 

19 
- Artikel 2:44a Verbod op het vervoeren van 

geprepareerde voorwerpen 

1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van 
winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp 
dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van 
(winkel)diefstal te vergemakkelijken.  



2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van 
toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet 
bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.  
 

 Was Wordt 

20 
- Artikel 2:48a Lachgasverbod  

1. Het is verboden op een openbare plaats 
distikstofmonoxide (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 distikstofmonoxide (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.  
 

 Was Wordt 

21 
- Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen  

1. Het is verboden zonder redelijk doel:  
a. zich in een portiek of poort op te houden;  
b.  in, op of tegen een raamkozijn of een 
drempel van een gebouw te zitten of te liggen.  

2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van 
een flatgebouw, appartementsgebouw of een 
soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat 
voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder 
redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk 
gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.  
 

 Was Wordt 

22 
- Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van 

verboden organisaties 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het 
publiek toegankelijke openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, 
bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijk 
kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke 
uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of 
is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in 
strijd met de openbare orde.  
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin 
geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht. 



 Was Wordt 

23  
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:  

c. buiten de bebouwde kom op een door het college 
aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd; 

 

 Was Wordt 

24 - 
Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden 
deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten 
loslopen als de burgemeester een aanlijngebod of een 
aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in 
artikel 2:59, eerste lid, dan wel als de hond is opgeleid 
voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk. 
2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:  

a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het 
oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar 
waarschuwingsbord is aangebracht; 
b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan 
te bellen zonder het terrein te betreden; en 
c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en 
deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig 
buiten het terrein kan komen.  
 

 Was Wordt 

25 - 
Artikel 2:64 Vernietiging van rupsen en rupsennesten 

1. Het college kan, hetzij bij openbare kennisgeving ten 
aanzien van het gehele gebied van de gemeente of van 
bepaalde delen daarvan, hetzij bij persoonlijke 
kennisgeving aan de rechthebbende van een of meer 
bepaalde percelen mededelen, dat zij het noodzakelijk 
acht, dat aldaar in bomen of ander houtgewas 
voorkomende rupsen en rupsennesten verwijderd en 
vernietigd worden vóór een bij die kennisgeving 
bepaalde datum.  
2. De rechthebbende op percelen binnen het bij die 
openbare kennisgeving aangewezen gebied of van de in 
de persoonlijke kennisgeving aangeduide percelen is 
verplicht vóór de door het college bepaalde datum te 
zorgen, dat de in bomen of ander houtgewas op zijn 
perceel voorkomende rupsen en rupsennesten 
verwijderd en vernietigd zijn.  
 

 Was Wordt 

26 - 2:65a Slapen op of aan de weg 
1. Het is verboden de weg als slaapplaats te gebruiken 

of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent 
of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken, 
daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te 
bieden; 

2. Het college kan van dit verbod een ontheffing 
verlenen. 



 Was Wordt 

27 - 
Artikel 2:66 Definitie 

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de 
handelaar aangewezen bij algemene maatregel van 
bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 
 

 Was Wordt 

28 - 
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het 
verkoopregister 

1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van 
alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt 
of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en 
door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin 
onverwijld op te nemen:  
a. het volgnummer van de aantekening met betrekking 
tot het goed;  
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;  
c. een omschrijving van het goed, voor zover van 
toepassing daaronder begrepen soort, merk en 
nummer van het goed;  
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor 
overdracht van het goed; en  
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft 
verkregen.  
2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze 
verplichtingen.  
3. Op de aanvraag om vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.  
 

 Was Wordt 

29 - 
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 
van het Wetboek van Strafrecht 

De handelaar of een voor hem handelend persoon is 
verplicht:  
a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in 
kennis te stellen:  
1o. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met 
vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij 
zijn onderneming behorende vestiging;  
2o. van een verandering van de onder 1o bedoelde 
adressen;  
3o. dat hij het beroep van handelaar niet langer 
uitoefent;  
4o. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van 
een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende 
verloren is gegaan.  
b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn 
administratie of register ter inzage te geven;  
c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken 
te hebben waarop zijn naam en de aard van de 
onderneming duidelijk zichtbaar zijn;  



d. een door opkoop verkregen goed gedurende de 
eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat 
waarin het goed verkregen is.  

 

 Was Wordt 

30 
Artikel 2:73 Gebruik van 
consumentenvuurwerk tijdens de 
jaarwisseling 

Het is verboden consumentenvuurwerk te 
gebruiken op een door het college in het 
belang van het voorkomen van gevaar, 
schade of overlast aangewezen plaats. 
 

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens 
de jaarwisseling 

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken 
op een door het college in het belang van het 
voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen 
plaats. 
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een 
openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of 
overlast kan veroorzaken. 
3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en 
onder 1˚, van het Wetboek van Strafrecht. 
 

 Was Wordt 

31 - 
Artikel 2:73a Carbidschieten 

1. Er is sprake van carbidschieten wanneer acetyleengas 
afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare 
eigenschappen op explosieve wijze worden verband 
(verder carbidschieten).  

2. Het is verboden zonder ontheffing van het college van 
burgemeester en wethouders carbid te schieten.  

3. Het college van burgemeester en wethouders kan een 
ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde 
verbod.  

4. Een aanvraag voor een ontheffing carbidschieten 
bevat minimaal: a. dag en tijd van het schieten;  

b. een plattegrond van de locatie met inrichting en 
schietrichting;  

c. toestemming van de terreineigenaren.  
5. Het college van burgemeester en wethouders 
verbindt tenminste de volgende voorschriften aan de 
ontheffing:  

a. de plaats waarvandaan geschoten wordt is 
gelegen: 

 i. Op een afstand van ten minste 75 meter van 
woonbebouwing;  

ii. Op een afstand van ten minste 75 meter van 
openbare paden of wegen;  

iii. Op een afstand van ten minste 300 meter van 
de inrichtingen van intramurale zorg;  

b. de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt, 
wordt afgesloten met linten en / of ander 
vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in 
de nabijheid (op een afstand van ten minste 25 
meter) van de melkbussen en/of dergelijke 
voorwerpen en niet in de schietrichting kunnen 
komen;  



c. geschoten wordt in een richting die tegengesteld 
is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing is gelegen;  
d. degene die carbid schiet en/of daarbij 
behulpzaam is, is 18 jaar of ouder;  

e. degene die carbid schiet en/of daarbij behulpzaam is, 
is niet onder invloed van alcohol en/of drugs;  

f. er wordt gebruik gemaakt van melkbussen en/of 
dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 
liter en  

g. de melkbussen en/of dergelijke voorwerpen worden 
afgesloten met zacht materiaal om weg te schieten (bv. 
voetbal of plastic zak).  
6. Alle door bevoegde ambtenaren van politie, 
brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen 
strikt en onverwijld te worden opgevolgd.  

7. Het college kan nadere regels vaststellen ter 
bescherming van de openbare orde en veiligheid.  

8. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet 
Milieubeheer, de wet Wapens en Munitie of het 
Wetboek van Strafrecht van toepassing is.  
 

 Was Wordt 

32 - 
Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik  

Het is verboden op of aan de weg, op een andere 
openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van 
de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, 
toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen 
of stoffen voorhanden te hebben, indien dit gepaard 
gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, 
het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins 
overlast veroorzaken.  
 

 Was Wordt 

33 
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, 2.26, 2.47, 2.48, 2.50, of 5.34 
van deze 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, 2:26, 2:31, 
2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:73, 2:74, 2:74a en 5:34 
groepsgewijs niet naleven.  
 

 Was Wordt 

34 - 
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 

1. De burgemeester in het belang van de openbare 
orde, het voorkomen of beperken van overlast, het 
voorkomen of beperken van aantastingen van het 
woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of 



goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een 
persoon die strafbare feiten of openbare orde 
verstorende handelingen verricht een bevel geven zich 
gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een openbare 
plaats op te houden. 
2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde 
belangen kan de burgemeester aan een persoon aan 
wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid 
is gegeven en die opnieuw strafbare feiten of openbare 
orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven 
zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een openbare 
plaats op te houden. 
3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts 
worden gegeven als het strafbare feit of de openbare 
orde verstorende handeling binnen zes maanden na het 
geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het 
eerste of tweede lid, plaatsvindt.  
4. De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of 
tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met 
de persoonlijke omstandigheden van betrokkene 
noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op 
aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.  
 

 Was Wordt 

35 - 
Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d 
Gemeentewet 

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. Als de burgemeester een last onder dwangsom of 
onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een 
schending van de in het eerste lid bedoelde zorgplicht, 
kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de 
overtreder dient te doen of na te laten om verdere 
schending te voorkomen. 
 

 Was Wordt 

36 - 
Artikel 2:80 Sluiting voor publiek toegankelijke 
gebouwen en/of erven 

1.       De burgemeester kan een voor het publiek 
openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend 
erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet voor 
een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten, als 
daar:  



a.  wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens 
en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, 
vergunning of verlof is verleend; of 
b. is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de 
kansspelen; of 
c. door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard 
of verborgen zijn dan wel zijn verworven of 
overgedragen; of 
d. zich andere feiten of omstandigheden hebben 
voorgedaan die naar het oordeel van de burgemeester 
de vrees wettigen dat het geopend blijven van het voor 
publiek toegankelijk gebouw of het bij dat gebouw 
behorende erf als bedoeld in artikel 174 van de 
Gemeentewet ernstig gevaar oplevert voor de 
openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid. 
2.       Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de 
Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent de 
bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens 
bekend gemaakt door een schrijven waaruit van dat 
bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de 
toegang tot het gebouw of het erf. 
3.       De rechthebbende laat toe dat een afschrift van 
het sluitingsbevel wordt aangebracht. 
4.       Het is de rechthebbende op het gebouw en/of erf 
verboden om, nadat het bevel tot sluiting bekend is 
gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, 
daarin bezoekers toe te laten of te verblijven. 
5.       Het is eenieder verboden om, nadat het bevel tot 
sluiting openbaar bekend is gemaakt op de in het 
tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel 
gesloten gebouw en/of erf als bezoeker te verblijven. 
6.     De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als 
naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde 
belangen voortzetting van de sluiting niet langer 
vereisen. 
7.     Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover 
in het onderwerp van de regeling van het eerste lid 
elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 
13b van de Opiumwet. 
 

 Was Wordt 

37 - 
Artikel 2:81 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en 
malafide ondernemersklimaat 

1. In dit artikel wordt verstaan onder: 
a. Exploitant: natuurlijke persoon of personen of de 

bestuurder(s) van een rechtspersoon of hun 
gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de 
bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;  

b. Beheerder: de exploitant alsmede andere 
natuurlijke personen die de algemene of 
onmiddellijke leiding hebben over de 
bedrijfsmatige activiteiten; 

c. Bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt 
in een voor publiek toegankelijk gebouw, of een 



daarbij behorend perceel, niet zijnde een woning 
die als zodanig in gebruik is. 

2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of 
bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het 
verbod uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw 
of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of 
rondom dat gebouw dan wel in dat gebied de 
leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder 
druk staat. Een aanwijzing van een gebouw of gebied 
kan zich tot een of meer bedrijfsmatige activiteiten 
beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt 
uitsluitend aangewezen als de leefbaarheid of de 
openbare orde en veiligheid door de bedrijfsmatige 
activiteit onder druk staat.  
3. Het is verboden zonder vergunning van de 
burgemeester een bedrijf uit te oefenen: 

a. in een door de burgemeester op grond van het 
tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor 
door de burgemeester genoemde bedrijfsmatige 
activiteiten, of 

b. indien de uitoefening van het bedrijf een door de 
burgemeester op grond van het tweede lid 
aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan 
de burgemeester een vergunning als bedoeld in het 
derde lid weigeren: 

a. in het belang van het voorkomen of beperken van 
overlast of strafbare feiten; 

b. indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze 
van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt 
te worden beïnvloed; 

c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht 
van slecht levensgedrag is; 

d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat de feitelijke exploitatie niet met de aanvraag 
in overeenstemming zal zijn; 

e. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf 
personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met 
het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen 
of Vreemdelingenwet bepaalde; 

f. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met 
een geldend bestemmingsplan, een geldend 
ruimtelijk exploitatieplan, een geldend 
Leefmilieuverordening/ beheersverordening. 

g. indien een of meer beheerder(s) van het bedrijf 
binnen 3 jaar vóór de indiening van de 
vergunningaanvraag een bedrijf heeft 
geëxploiteerd of daar leiding aan heeft gegeven, 
dat wegens het aantasten van de openbare orde, 
de aantasting van het woon- en leefklimaat 
daaronder begrepen, gesloten is geweest dan wel 
waarvoor de vergunning om die reden is 
ingetrokken; 

h. indien niet is voldaan aan de bij of krachtens de in 
dit artikel gestelde eisen met betrekking tot de 
aanvraag. 



5. De vergunning wordt aangevraagd door de 
exploitant. Bij de aanvraag om een vergunning wordt 
vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de 
vergunning wordt gevraagd en worden in ieder geval de 
volgende gegevens en bescheiden overgelegd: 

a. de persoonsgegevens en een geldig 
identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder; 

b. het adres en telefoonnummer waar de 
bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend; 

c. het nummer van inschrijving in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel; 

d. indien van toepassing de verblijftitel van de 
exploitant of beheerder; 

e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of 
beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te 
verrichten; 

f. een document waaruit blijkt dat de exploitant 
gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin 
het bedrijf wordt gevestigd. 

g. naast de bovengenoemde gegevens kunnen 
gegevens en bescheiden worden verlangd van de 
aanvrager die verband houden met registraties 
van het specifieke gebouw of de specifieke 
bedrijfsmatige activiteit, waarop de aangevraagd 
exploitatievergunning betrekking heeft. 

6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de 
beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen dat 
aanvullende gegevens worden overgelegd. 
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6, kan 
de burgemeester een vergunning als bedoeld in het 
derde lid intrekken of wijzigen: 

a. door het bedrijf de openbare orde wordt 
aangetast of dreigt te worden aangetast; of 

b. door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied 
door de wijze van de exploitatie nadelig wordt 
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of 

c. de voorwaarden uit de vergunning of de plichten 
voortvloeiend uit dit artikel niet worden 
nageleefd; of 

d. de exploitant of beheerder in enig opzicht van 
slecht levensgedrag is; of 

e. de exploitant of beheerder betrokken is of 
ernstige nalatigheid kan worden verweten bij 
activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het 
bedrijf danwel toestaat of gedoogt dat strafbare 
feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee 
de openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of 

f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben 
plaatsgevonden of plaatsvinden; of 

g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen 
werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of 
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of 
Vreemdelingenwet bepaalde; of 

h. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant 
zijn beëindigd dan wel sprake is van een 
gewijzigde exploitatie; of 



i. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
feitelijke toestand niet met het in de vergunning 
vermelde in overeenstemming is; of 

j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk 
exploitatieplan, een geldende 
beheersverordening. 

8. De burgemeester kan de sluiting van een 
gebouw of gedeelte van een gebouw bevelen indien het 
daarin gevestigde bedrijf in strijd met het verbod uit het 
derde lid van deze bepaling wordt geëxploiteerd of 
indien een van de situaties als bedoeld in het zevende 
lid, sub a tot en met i, van toepassing is, kan de 
burgemeester de sluiting van het bedrijf bevelen. 
9. Het is eenieder verboden een overeenkomstig 
het achtste lid van deze bepaling gesloten bedrijf te 
betreden of daarin te verblijven. 
10. De sluiting kan door de burgemeester worden 
opgeheven indien later bekend geworden feiten en 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 
11. Indien er een verandering van omstandigheden 
optreedt, waardoor er een wijziging van de vergunning 
dient te komen, moet de exploitant onverwijld een 
wijzigingsaanvraag indienen. Indien deze aanvraag niet 
binnen een maand is ingediend na de verandering van 
omstandigheden, kan de burgemeester de verleende 
vergunning intrekken. Een vergunning vervalt, wanneer 
de verlening van een vergunning, strekkende tot 
vervanging van eerstbedoelde vergunning, van kracht is 
geworden. 
12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers 
geopend te hebben zonder dat een op de vergunning 
vermelde beheerder in het bedrijf aanwezig is. 
13. De exploitant en de beheerder zien erop toe 
dat in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden. 
14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod 
voor de exploitant die op het moment van 
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds 
onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige 
activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op 
bestaande locaties eerst drie maanden na 
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met 
ingang van inwerkingtreding van het besluit tot 
weigering of intrekking van een door hem 
aangevraagde vergunning, voor zover dat eerder is. 
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van 
toepassing. 
 

 Was Wordt 

38 Verordening op de prostitutie, seksbranche 
en aanverwante onderwerpen Goirle 2016 

Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en 
aanverwante onderwerpen 
Voor tekst zie artikel 3:1 tot en met 3:22 APV 
 

  



 Was Wordt 

39  
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten  

6. Het college is bevoegd voorschriften aan de 
festiviteiten te verbinden ter voorkoming of beperking 
van geluidhinder. 
 

 Was Wordt 

40 -  
Artikel 4:6a Geluidhinder door dieren 
Degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een 
dier, voorkomt dat dit voor een omwonende of 
overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt. 

 Was Wordt 

41 - 
Artikel 4:9a Oplaten van ballonnen  

1. Het is verboden één of meerdere ballonnen, 
van welk materiaal dan ook, door middel van 
hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door 
middel van helium of andere gassen, op te 
laten stijgen of in de lucht te brengen; 

2. Onder ballon wordt verstaan: feest-, geluks-, 
papier-, wens-, sfeer-, herdenkings-, 
reclameballon of– lampion en dergelijke. 

3. Het verbod is niet van toepassing op:  
a. een heteluchtballon, zijnde een 

luchtvaartuig; 
b. ballonnen waarbij de richting en/of hoogte 

door menselijk ingrijpen wordt bepaald; en 
c. ballonnen, die noodzakelijk zijn voor 

bijvoorbeeld meteorologische of andere 
wetenschappelijke waarnemingen. 

 

 Was Wordt 

42 
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het 
vellen van houtopstanden  

3. Een vergunningplicht zoals genoemd in lid 
1 en 2 van dit artikel geldt niet voor: 
f. het vellen van een boom die binnen 50 

centimeter van de erfgrens staat, 
gemeten vanaf het midden van de voet 
van de boom, als gevolg van het bepaalde 
in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek; 
het vellen van een houtopstand groter 
dan 10 are of een bomenrij bestaande uit 
meer dan 20 bomen, gelegen buiten de 
bebouwde kom behoudens 
houtopstanden op erven en in tuinen. Het 
bellen van de volgende houtopstanden 
(conform artikel 15.2 van de Boswet): 

i. wegbeplanting en eenrijige 
beplanting op of langs 
landbouwgronden, beide voor zover 
bestaande uit populieren of wilgen, 
tenzij deze zijn geknot; 

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden  

3. Een vergunningplicht zoals genoemd in lid 1 en 2 van 
dit artikel geldt niet voor: 
f. het vellen van een boom die minder dan 20 jaar 

(artikel 3:105 BW) binnen 50 centimeter van de 
erfgrens staat, gemeten vanaf het midden van de 
voet van de boom, als gevolg van het bepaalde in 
artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek;  

g. het vellen van een houtopstand die een oppervlakte 
grond beslaat van 10 are of meer, of een bomenrij 
bestaande uit meer dan 20 bomen, gelegen buiten 
de bebouwde kom behoudens houtopstanden op 
erven en in tuinen; 

h. het vellen van de volgende houtopstanden (conform 
artikel 4.1 Wet natuurbescherming): 

i. wegbeplanting, beplanting langs 
waterwegen en eenrijige beplanting op of 
langs landbouwgronden, beide voor zover 
bestaande uit populieren of wilgen, tenzij 
deze zijn geknot; 



ii. vruchtbomen en windschermen om 
boomgaarden; 

iii. fijnsparren, niet ouder dan twaalf 
jaar, bestemd om te dienen als 
kerstbomen en geteeld op daarvoor 
in het bijzonder bestemde terreinen; 

iv. kweekgoed. 
  

ii. fruitbomen en windschermen om 
boomgaarden; 

iii. naaldbomen, niet ouder dan twintig jaar, 
bestemd om te dienen als kerstbomen en 
geteeld op daarvoor in het bijzonder 
bestemde terreinen; 

iv. kweekgoed. 
8. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van 
toepassing als de burgemeester toestemming verleent 
voor het vellen van een houtopstand in verband met 
een spoedeisend belang voor de openbare orde of een 
direct gevaar voor personen of goederen. 
 

 Was Wordt 

43 - 
Artikel 4:17 Definitie  

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan 
een onderkomen of voertuig waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of 
opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden 
gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 
 

 Was Wordt 

44 - 
Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten 
kampeerterreinen  

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst 
te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in 
het bestemmingsplan, de beheersverordening, 
exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd 
of mede bestemd.  
2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van 
kampeermiddelen voor eigen gebruik door de 
rechthebbende op een terrein.  
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.  
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de 
ontheffing worden geweigerd in het belang van de 
bescherming van:  

a. natuur en landschap; of  
b. een stadsgezicht.  

 

 Was Wordt 

45 - 
Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen  

1. Artikel 4:18, eerste lid, is niet van toepassing op door 
het college aangewezen plaatsen.  
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen ter 
bescherming van de belangen genoemd in artikel 4:18, 
vierde lid. 
 

  



 Was Wordt 

46 
Artikel 5:7 Reclamevoertuigen  

1. Het is verboden een voertuig dat is 
voorzien van een aanduiding van 
handelsreclame op de weg te parkeren met 
het kennelijk doel om daarmee 
handelsreclame te maken.  
 

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen  

1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een 
aanduiding van handelsreclame op de weg of in de 
openbare ruimte te parkeren met het kennelijk doel om 
daarmee handelsreclame te maken.  
 

 Was Wordt 

47 - 
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. 
 
 
 
 
 

 Was Wordt 

48  
Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen  

2. Het is verboden om fietsen of bromfietsen in 
een daarvoor bestemde parkeervoorziening, 
langer onafgebroken te stallen dan een door 
het college te bepalen periode. 

3. Het is verboden om fietsen of bromfietsen, die 
rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en in een verwaarloosbare 
toestand verkeren, op de weg te laten staan.  
 

 Was Wordt 

49  
Artikel 5:15 Ventverbod  

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
 

 Was Wordt 

50  
Artikel 6:1 Sanctiebepaling 

2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet 
op de economische delicten van toepassing op 
overtreding van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 2:10 en 2:11 als sprake is van een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit, artikel 2:12, 
eerste lid en 4:11, eerste lid. 
3. In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, 
derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels 
kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten 
hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, 
van de Wet veiligheidsregio’s. 



 Was Wordt 

51 
Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. Met het toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens deze 
verordening bepaalde zijn belast de 
(buitengewone) 
opsporingsambtenaren aangesteld 
voor de Politieregio waaronder de 
gemeente Goirle valt.  

Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of 
krachtens deze verordening bepaalde zijn 
belast: de in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde 
opsporingsambtenaren en de als buitengewoon 
opsporingsambtenaar beëdigde ambtenaren 
zoals bedoeld in artikel 142 van het Wetboek 
van Strafvordering.  

 

 Was Wordt 

52  
Artikel 6:4 Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking 
op 1 januari 2016.  

2. De Algemene Plaatselijke 
Verordening Goirle 2014, vastgesteld 
op 11 maart 2014 wordt per die 
datum ingetrokken.  

Artikel 6:4 Intrekking verordeningen  

De Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2016 
wordt ingetrokken. 
De Verordening op de prostitutie, seksbranche en 
aanverwante onderwerpen Goirle 2016 wordt 
ingetrokken. 
 

 Was Wordt 

53   
Artikel 6:5 Overgangsbepaling  

2. De nadere regels voor terrassen neergelegd in 
de Beleidsregels terrassen, voorschriften voor 
de terrassen in de gemeente Goirle 2016 en de 
Reclamenotitie 1996 berusten op artikel 2:10, 
tweede lid van deze verordening. 

 

 


