
Wijziging Model-APV zomer 2014 

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- […] of bijvoorbeeld [aantal] = door gemeente in te vullen. Zie bijvoorbeeld artikel X. 
- [iets] = facultatief. Zie bijvoorbeeld artikel N. 
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. Zie bijvoorbeeld artikel N. 
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen. Zie artikel D, variant 2. 
- Ook wordt er gewerkt met varianten waaruit gekozen kan worden. Zie bijvoorbeeld artikel 
D. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. Zie bijvoorbeeld artikel N voor een facultatief artikel met 
varianten en voorbeelden ter illustratie, waarbij ook nog eens delen ingevuld en anderszins 
keuzes gemaakt dienen te worden. 
 
Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze 
modelverordening behorende ledenbrief. 

 
 
De raad van de gemeente [naam gemeente]; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en 
nummer]; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gezien het advies van [naam commissie]; 
besluit vast te stellen de volgende wijziging van de [citeertitel APV] 
 
Artikel I 
De [citeertitel APV] wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
In artikel 1:2, derde lid, wordt na ‘als bedoeld in artikel 2:11’ ingevoegd:, tweede lid, aanhef 
en onder a,. 
 
B 
Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het zesde lid, onder b, wordt ‘artikel 5:19’ vervangen door: artikel 5:18. 
2. In het achtste lid wordt ‘derde lid’ vervangen door: vierde lid. 
 
[C 
In de artikelen 2:11, vierde lid, 2:12, vierde lid, en 2:46, tweede lid, wordt ‘de provinciale 
wegenverordening’ vervangen door: het provinciaal wegenreglement.] 
 
D 
Variant 1 
Artikel 2:12, derde lid komt te luiden: 
 
3. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst 
van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. 
 
Variant 2 
Artikel 2:12 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg  
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 wordt de vergunning slechts geweigerd: 



a. ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg; 
b. indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; 
c. indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, of 
d. indien 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 of het openbaar groen. 

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of [het provinciaal 
wegenreglement OF provinciaal wegenreglement]. 
 
E  
In artikel 2:31, onder c, vervalt: de zitplaatsen die aanwezig zijn op. 
 
F 
In artikel 2:39, tweede lid, onder b, wordt ‘de minister van Justitie’ vervangen door:  
de minister van Veiligheid en Justitie.  

 
G 
In artikel 2:40, tweede lid, vervalt:, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. 
 
H 
In artikel 2:48, eerste lid, wordt na ‘Het is’ ingevoegd: voor personen die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt. 
 
I 
Artikel 2:58, tweede lid, komt te luiden: 
 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich 
vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 
 
J 
In artikel 2:60, tweede lid, vervalt na ‘plaats die’ het woord ‘een’ en wordt na ‘gelegen binnen’ 
ingevoegd: een. 
 
K 
Aan artikel 2:63 wordt een lid toegevoegd luidende: 
 
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 
 
L 
In artikel 2:67, eerste lid, onder c, wordt na ‘voor’ ingevoegd: zover. 
 
M 
Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 15, komt als volgt te luiden:  
 
Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op 
openbare plaatsen en gebiedsontzegging 
 
[N 
Na artikel 2:77 wordt een artikel ingevoegd luidende: 
 
 
 
 



Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 
 
Eerste lid, variant 1 
1. De burgemeester kan aan een persoon die  de artikelen […], […], […] of […] overtreedt 
een bevel geven zich gedurende ten hoogste [… (bijvoorbeeld 24)] uur niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden. 
 
Eerste lid, variant 2 
1. De burgemeester kan 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 verrichten een bevel geven zich 
gedurende ten hoogste [… (bijvoorbeeld 24)] uur niet in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden. 
 
2. [In het geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid OF Met het oog op de in het 
eerste lid genoemde belangen] kan de burgemeester aan een persoon aan wie tenminste 
eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw [één of meer van de 
bovengenoemde overtredingen begaat OF strafbare feiten of openbare orde verstorende 
handelingen verricht], een bevel geven zich gedurende ten hoogste [… (bijvoorbeeld acht)] 
weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te 
houden. 
3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als [de overtreding OF 
het strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling] binnen [… (bijvoorbeeld zes)] 
maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede 
lid, plaatsvindt. 
4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde 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.] 
 
O 
In artikel 3:5, tweede lid, onder c, wordt ‘273a’ vervangen door: 273f. 
 
P  
In artikel 3:9, vierde lid, wordt na ‘gedurende’ ingevoegd: een. 
 
Q 
In artikel 4:2, tweede lid, wordt ‘artikel 4:113, eerste lid’ vervangen door: artikel 3.148, eerste 
lid. 
 
R  
Aan artikel 5:2 wordt een lid toegevoegd luidende: 
 
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. 
 
S 
In artikel 5:9, eerste lid, wordt ‘hun’ vervangen door: hen. 
 
T 
Artikel 5:15 komt te luiden: 
 



Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten: 

a. op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare 
plaatsen; of 
b. op door het college aangewezen dagen en uren. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid. 
3. Op de ontheffing 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. 
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 
artikel 5 van de Wegenverkeerswet. 
5. Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, is niet van toepassing op het venten met 
gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard. 
  
U 
Artikel 5:16 vervalt. 
 
V 
In artikel 5:23, vierde lid, vervalt het woord ’niet’. 
 
W 
In artikel 5:24, vierde lid, vervalt het woord ‘geldt’.  
 
X 
Artikel 5:26, derde lid, komt te luiden: 
 
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de 
Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening […]. 
 
Y 
In artikel 5:33, derde lid, aanhef, wordt ‘eerst’ vervangen door: eerste. 
 
Z 
Aan artikel 5:34 wordt een lid toegevoegd luidende: 
 
6. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op [datum]. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum].  
 
De voorzitter,  
De griffier, 



 
Toelichting 

NB Voor een goed beeld dient allereerst de bijbehorende ledenbrief gelezen te worden. 

 
Algemeen deel 
 
De wijzigingen van de [citeertitel APV] betreffen grotendeels technische verbeteringen, 
correcties  en actualiseringen. In  een aantal artikelen zijn ook inhoudelijk zaken veranderd. 
Enkel deze artikelen worden in de artikelsgewijze toelichting behandeld. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
[Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg 
In [jaar] is de vergunning voor de uitweg vervangen door een meldingenstelsel. In de praktijk 
bleek dat lastig hanteerbaar. Om die reden wordt een eenvoudig vergunningsstelsel 
ingevoerd. 
De rechtspraak van de Raad van State laat er geen twijfel over bestaan dat een 
grondeigenaar in beginsel in staat moet worden gesteld om vanaf zijn perceel met een 
voertuig de openbare weg te bereiken. Alleen om zwaarwegende redenen kan de overheid 
daaraan in de weg staan. Om dat duidelijk te laten uitkomen is het aantal weigeringsgronden 
beperkt.]  
 
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 
Door aanpassing in de Drank- en Horecawet van de leeftijd waarop jongeren in het openbaar 
alcohol mogen drinken ontstond een overlap met dit artikel. Het APV-artikel  is om die reden 
aangepast. 
 
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 
In dit artikel was een bepaling opgenomen die ook de opleiders van hulphonden uitzonderde 
van dit gebod om hondenpoep op te ruimen. Wij zijn daar door diverse gemeenten op 
gewezen. Deze uitzondering is geschrapt, omdat er vanuit de optiek van het opleiden van 
hulphonden geen reden lijkt te zijn waarom de opleiders de poep niet zouden kunnen en 
willen opruimen. 
  
[Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 
Algemeen 
Overtreding van een gebiedsontzegging die krachtens dit artikel is gegeven, is een 
overtreding van een ambtelijk bevel (artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht); dus niet 
een overtreding van de APV zelf. Het is een misdrijf; overtreding wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. 
Kan van de overtreder geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland worden vastgesteld, 
dan is strafrechtelijk onder omstandigheden voorlopige hechtenis mogelijk. 
 
Lid 1 
De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan dat de gebiedsontzegging kan opleggen. 
Nu het in het eerste lid gaat om gebiedsontzeggingen van korte duur, kan deze bevoegdheid 
worden gemandateerd aan opsporingsambtenaren. In de regel zal, alvorens over te gaan tot 
oplegging van een dergelijke gebiedsontzegging, eerst een waarschuwing worden gegeven. 
 
Lid 2 
Het tweede lid ziet op de situatie dat een openbare-ordeverstoorder opnieuw een misstap 
begaat met betrekking tot strafbare feiten of de openbare orde in een bepaald gebied. In dit 
geval is het gelegitimeerd om een gebiedsontzegging van meerdere weken op te leggen. 
Immers zal veelal eerst een waarschuwing hebben plaatsgevonden, vervolgens de oplegging 
van een kortdurende gebiedsontzegging en pas daarna een gebiedsontzegging in de zin van 



het tweede lid. Er is aldus een dusdanige voorgeschiedenis dat proportionaliteit en 
subsidiariteit niet aan een langdurig gebiedsontzegging in de weg staan. 
 
Lid 3 
Het is in het licht van proportionaliteit en subsidiariteit geboden om slechts tot oplegging van 
een langdurige gebiedsontzegging over te gaan, wanneer de gedraging waarop deze 
oplegging betrekking heeft binnen een bepaalde periode na oplegging van de eerste 
gebiedsontzegging plaatsvindt. Vindt de gedraging aldus na deze periode plaats, dan wordt 
een langdurige gebiedsontzegging niet gelegitimeerd geacht. 
 
Lid 4 
Dit lid geeft de burgemeester de bevoegdheid om, wanneer hij dat noodzakelijk acht in 
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, het bevel te beperken. Hierbij 
zal rekening gehouden worden met (de noodzaak) zich in het aangewezen gebied te 
bevinden in een middel van openbaar vervoer, het aldaar werkzaam en/of woonachtig zijn, 
een (ander) aantoonbaar redelijk belang om zich aldaar op te houden, staatkundige en 
religieuze vrijheid en het familieleven. Ook is ontheffing mogelijk.] 
 
Artikel 5:15 Ventverbod; artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting 
Venten werd voorheen in beginsel altijd en overal toegestaan, tenzij de venter daarbij de 
openbare orde verstoorde. Een zo algemene norm bleek voor handhavers lastig 
hanteerbaar. In deze nieuwe bepaling is gekozen voor een bepaling waarbij het college in 
het belang van de openbare orde gebieden en tijden kan aanwijzen waar het venten is 
verboden. 
Het venten van meningsuitingen wordt beschermd door artikel 7 van de Grondwet, daarom is 
daarvoor een aparte regeling opgenomen. Artikel 5:16 kan daarmee vervallen. 
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