
Bijlage 2  Artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen van de verordening 
 
Vooraf 
In dit overzicht zijn de oude en de gewijzigde teksten naast elkaar gezet. Wijzigingen zijn steeds 
onderstreept. Waar nodig is een korte motivering gegeven. 
 
Aanpassingen verordening 
 
Artikel 1:2, derde lid (beslistermijn) 
 
Oude tekst: 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als  bedoeld in artikel 
2:10, vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 of artikel 4:11. 

 
Nieuwe tekst: 
3.  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 
2:10, vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a, of 
artikel 4:11” 

 
Motivering 
Hier is preciezer aangegeven naar welk deel van artikel 2:11 wordt verwezen. 
 
 
Artikel 2:10, zesde lid, onder b (voorwerpen aan of op de weg) 
 
Oude tekst: 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; en 
 
Nieuwe tekst: 
b.  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18; en 
 
Motivering 
Wetstechnisch is het duidelijker om te verwijzen naar het artikel waarin de vergunning voor 
standplaatsen wordt geregeld. 
 
 
Artikel 2:10, achtste lid (voorwerpen op of aan de weg) 
 
Oude tekst: 
8. 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. 
 
Nieuwe tekst: 
8. Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 
Motivering 
Hier werd naar het verkeerde artikellid verwezen. 
 
 
Artikel 2:29 (Sluitingstijd openbare inrichtingen) 
 
Oude tekst 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 0.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd). 
2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de 

inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. 



3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Hij kan daarbij door middel van een  
ontheffingsvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor het bebouwde deel van de openbare 
inrichting, en een daartoe behorend terras. 

4. In afwijking van het eerste lid kan de burgemeester in het belang van de openbare orde en 
veiligheid voor een afzonderlijke openbare inrichting andere sluitingstijden vaststellen. 

5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde 
sluitingstijden als voor de winkel. 

6. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet 
milieubeheer is voorzien. 

7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 
beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.cc 

 
 
Nieuwe tekst  
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 0.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd). 
2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de 

inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. 
3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Hij kan daarbij door middel van een  

ontheffingsvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor het bebouwde deel van de openbare 
inrichting, en een daartoe behorend terras. 

4. Artikel 2:28, lid 2, onder a is van  overeenkomstige toepassing. 
5.  In afwijking van het eerste lid kan de burgemeester in het belang van de openbare orde en 

veiligheid voor een afzonderlijke openbare inrichting andere sluitingstijden vaststellen. 
6. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde 

sluitingstijden als voor de winkel. 
7. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet 

milieubeheer is voorzien. 
8. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid. 
 
Motivering  
In de nieuwe bestemmingsplannen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten 
horecabedrijven. Op grond van deze bestemmingsomschrijvingen dienen de sluitingstijden van 
bepaalde horecabedrijven zoals lunchrooms gelijk op te lopen met de openingstijden van winkels.  
Door het opnemen van een nieuw vierde lid wordt naast de openbare orde, strijdigheid met het 
bestemmingsplan als een aparte weigeringsgrond in de verordening opgenomen om zo, ook in het 
geval er geen exploitatievergunning nodig is, de ontheffing sluitingstijden te toetsen aan het beoogde 
gebruik binnen het bestemmingsplan.    
 
 
Artikel 2:31, onder c  (verboden gedragingen openbare inrichtingen) 
 
Oude tekst: 
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de 

zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras; 
 
 
Nieuwe tekst: 
c.  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het 

terras; 
 
Motivering: 
De bedoeling van dit artikel is om te voorkomen dat het terras een soort mobiel tappunt wordt voor 
voorbijgangers. Uit de oude tekst kon onbedoeld worden gelezen dat het daarnaast ging om een 
verbod om op een terras staanplaatsen te hebben. 
 
 
  



Artikel 2:39, tweede lid, onder b (speelgelegenheden) 
 
Oude tekst 
b.  speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is 

vergunning te verlenen; en 
 
Nieuwe tekst 
b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Veiligheid en Justitie of de Kamer van Koophandel 

bevoegd is vergunning te verlenen; en 
 
Motivering: 
Hier werd nog de oude naam van het ministerie gebruikt. 
 
Artikel 2:48, eerste lid 
 
Oude tekst 
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen 

gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 
alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 

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; en 
c.  die gevallen waarop artikel 45 van de Drank- en Horecawet van toepassing is. 

 
Nieuwe tekst 
1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare 

plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank 
te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. 

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; 
 
Toelichting 
Met deze wijziging wordt de leesbaarheid van deze bepaling verbeterd. Daarnaast sluit deze redactie 
aan bij de model-verordening.    
 
Artikel 2:57, eerste lid, onder b ( loslopende honden) 
 
Oude Tekst 
b.  binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of 
 
Nieuwe tekst 
b.  binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd; of 
 
Toelichting 
Dit artikel is overgenomen uit de Algemene Plaatselijke verordening 1996. In de Algemene plaatselijke 
verordening 1996 was het begrip “weg” ruimer gedefinieerd en omvatte nagenoeg alle voor het 
publiek toegankelijk plaatsen zoals parken, plantsoenen. In de Algemene plaatselijke verordening 
2012 is voor het begrip “weg” aansluiting gezocht bij de Wegenverkeerswetgeving. Dit is een veel 
beperkter begrip en omvat uitsluitend voor verkeer openstaande wegen. Omdat het aanlijn gebod ook 
van toepassing te laten zijn op onder meer parken en plantsoen wordt voorgesteld het begrip “weg” te 
vervangen met het begrip  “openbare plaats”. Dit begrip omvat alle voor het publiek toegankelijke 
plaatsen.  
 



Artikel 2:58, tweede lid (verontreiniging door honden) 
 
Oude tekst 
2.  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond 

a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of 
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond. 

 
Nieuwe tekst 
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. 
 
Motivering 
Bij navraag bleek er geen reden te zijn waarom iemand die een hulphond opleidt eventuele 
uitwerpselen niet zou kunnen opruimen. 
 
Artikel 2:67, eerste lid, onder c (heling goederen/verkoopregister) 
 
Oude tekst 
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor dat mogelijk is - soort, merk en nummer 

van het goed; 
 
Nieuwe tekst 
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en 

nummer van het goed; 
 
Motivering 
Verschrijving gecorrigeerd. 
 
 
Artikel 273a Carbidschieten 
 
Na artikel 2:73 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende:  
 
Artikel 2:73a     Carbid schieten 
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of 

gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden waardoor 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt. 

2. Het verbod geldt niet wanneer: 
a. gebruik wordt gemaakt van melkbussen of van andere cilindervormige voorwerpen met een 

maximum inhoud van 50 liter; 
b. het gebruik plaatsvindt in de periode van 31 december vanaf 22.00 uur tot 1 januari 02.00 

uur; 
c. gebruik wordt gemaakt van eigen grond, grond van derden met toestemming van de 

eigenaar of van grond in beheer en onderhoud bij de gemeente Den Helder op de door het 
college aangewezen locaties; 

d. tenminste 1 dag voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college; 
e. de plaats, vanwaar geschoten wordt, gelegen is: 

1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing; 
2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en 

gebedshuizen; 
3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het 

houden van dieren; 
f. geschoten wordt in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin zich dichtbij 

woonbebouwing bevindt; 
g. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en daarin geen verharde wegen of paden liggen. 

 
Motivering 
In veel delen van Nederland is het een oud volksgebruik om rond de jaarwisseling het nieuwe jaar in 
te luiden met carbidschieten. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een 
(melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas (ethyn) afkomstig 



van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water. Hoewel carbidschieten in Den Helder geen 
traditioneel volksgebruik is, ziet men wel dat veel bewoners van onze gemeente deze traditie uit hun 
geboortestreek ook in Den Helder willen voortzetten.  
 
Het maken van geluid met gasmengsels behoort oorspronkelijk niet tot de pyrotechniek, waarop het 
Vuurwerkbesluit en artikel 2:73 van deze verordening op van toepassing is. Met het opnemen van 
artikel 2:73a wordt het carbidschieten rond de jaarwisseling gereguleerd. Buiten de jaarwisseling is het 
carbidschieten op grond van artikel 2:73a verboden. 
 
Artikel 2:76a Verblijfsontzegging  
 
Aanpassing verordening 
Artikel 2:76a wordt vernummerd naar Artikel 2:78. 
 
Aanpassing Toelichting 
In de toelichting wordt artikel 2:76 a vernummerd naar Artikel 2:78 
 
Motivering 
Door deze vernummering sluit de Algemene plaatselijke verordening 2012 beter aan bij de model-
Algemene Plaatselijke Verordening die in artikel 2:78 een overeenkomstige bepaling kent. 
 
 
 
Artikel 3:5, tweede lid, onder c, tweede aandachtstreepje (gedragseisen leidinggevenden 
sexsinrichtingen) 
 
Oude tekst 

- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 
tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht; 

 
Nieuwe tekst 

- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 
tot en met 303, 16, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht; 

 
Motivering 
Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 
 
 
Artikel 3:9, vierde lid  (straat prostitutie) 
 
Oude tekst 
4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, 

tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde 
lid, verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, 
te bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b. 

 
Nieuwe tekst 
4.  De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, 

tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde 
lid, verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van 
vervoer, te bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid 
onder b. 

 
Motivering 
Verschrijving gecorrigeerd. 
 
  



Artikel 4:1, onder f 
 
Oude tekst 
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet 

geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen 
behorende bij de betreffende inrichting; 

 
 
Nieuwe tekst 
f  gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder 

worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende 
bij de betreffende inrichting;” 

 
Motivering 
In  Afdeling 1 van Hoofdstuk 4 wordt in plaats van het begrip geluidgevoelig gebouwen de term 
gevoelige gebouwen gebruikt. Met de nu voorgestelde wijziging sluit de in deze afdeling gebruikte 
terminologie weer op elkaar aan.   
 
 
 
Artikel 4:2, tweede lid (collectieve festiviteit) 
 
Oude tekst 
2 De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen 
dagen of dagdelen. 

 
Nieuwe tekst 
2 De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen 
dagen of dagdelen. 

 
Motivering 
Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 
 
Artikel 4;2 leden 6 t/m 8 (geluidsnormen collectieve  festiviteit) 
 

Oude tekst 
6. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting, bedraagt, gemeten op 

de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan: 
- 70dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur, 
- 65dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en 
- 60 dB(A)  tussen 23.00 uur en 02.00 uur 

7. De geluidwaarden genoemd is lid 6 in inclusief onversterkte muziek. De 10 dB(A) aftrek vanwege 
muziekcorrectie en de bedrijfsduurcorrectie worden buiten beschouwing gelaten. 

8. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek -hoger 
dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit- uiterlijk om 
02.00 uur te worden beëindigd. 

 
Nieuwe tekst 

6. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting, bedraagt, gemeten op 
de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan:  70dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;  65dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; en  60dB(A) tussen 23.00 uur en 02.00 uur. 

 



7 Indien muziek wordt gemaakt op het onbebouwde deel van de inrichting bedraagt in afwijking van 
het vorige lid, het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting, 
gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan:  80dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;  70dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur op zondag t/m donderdag; en  70dB(A) tussen 19.00 uur en 24.00 uur op vrijdag en zaterdag. 

 
8. De geluidwaarden genoemd in de leden 6 en 7 is inclusief onversterkte muziek. De 10 dB(A) 

aftrek vanwege muziekcorrectie en de bedrijfsduurcorrectie worden buiten beschouwing gelaten. 
 
9. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek -hoger 

dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit: 
a. ingeval de muziek ten gehore wordt gebracht binnen het bebouwde deel van de inrichting 

uiterlijk om 02.00 uur te worden beëindigd. 
b. Ingeval de muziek ten gehore wordt gebracht buiten het bebouwde deel van de inrichting  op zondag tot en met donderdag uiterlijk om 23.00 uur; en   op vrijdag en zaterdag uiterlijk om 24.00 uur 

te worden beëindigd. 
 

Motivering 
In de raadsvergadering van 16 september 2013 heeft u vastgesteld de “Nota geluidbeleid gemeente 
Den Helder” In deze nota heeft u de mogelijkheid geopend om tijdens evenementen (collectieve 
festiviteiten) (live)muziek te maken in de openlucht. De daarvoor in de nota geluidbeleid gestelde 
regels worden nu voor zover mogelijk overeenkomstig overgenomen in de artikel 4:2.     
Zie voorts de gewijzigde toelichting onder II D van het raadsbesluit.  
 
 
Artikel 4:3, tweede lid (incidentele festiviteit) 
 
Oude tekst 
2 De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen 
dagen of dagdelen. 

 
Nieuwe tekst 
2 De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen 
dagen of dagdelen. 

 
Motivering 
Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 
 
Artikel 5:2, vijfde lid (parkeren motorvoertuigen autobedrijf e.d.) 
 
Nieuwe tekst 
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. 
 
Motivering 
Bij deze ontheffing was nagelaten een keuze te maken voor of tegen een lex silencio positivo. Daarom 
is een vijfde lid toegevoegd waarin dat alsnog wordt geregeld. Een lex silencio lijkt gezien het 
milieubelang dat hier speelt niet bijzonder wenselijk. 
 
 
  



Artikel 5:9, eerste lid(parkeren uitzicht belemmerende voertuigen) 
 
Oude tekst 
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter 

of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander 
dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of 
overlast wordt aangedaan. 

 
Nieuwe tekst 
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter 

of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander 
dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of 
overlast wordt aangedaan. 

 
Toelichting 
Verschrijving gecorrigeerd. 
 
Artikel 5:15 (venten) 
 
Oude tekst 
Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op zondagen en maandag 

t/m zaterdag tussen 23.00 uur en 07.00.uur. 
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 

van de Wegenverkeerswet.” 
 
 
Nieuwe tekst 
Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten tussen 23.00 uur en 

07.00.uur. 
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 

van de Wegenverkeerswet.” 
4. 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. 
 
 
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting 
(vervallen)  
 
 
Motivering 
Het verbod in het tweede lid van dit artikel was zodanig geredigeerd dat deze kan worden uitgelegd 
dat het ventverbod van toepassing is voor de gehele zondag. In de nu voorgestelde redactie wordt 
duidelijker aangegeven dat het ventverbod ongeacht de dag van de week, uitsluitend van toepassing 
is op de nachtelijke uren.  
  
Het venten van meningsuitingen wordt beschermd door artikel 7 van de Grondwet, daarom is daarvoor 
een aparte regeling in lid 4 opgenomen. Artikel 5:16 kan daarmee vervallen. 
 
  



Artikel 5:23, vierde lid(Organiseren van een snuffelmarkt) 
 
Oude tekst 
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. 
 
Nieuwe tekst 
4.  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 
 
Motivering 
Hier was per abuis de lex silencio positivo niet van toepassing verklaard terwijl bedoeld was dat wel te 
doen. 
 
 
Artikel 5:24, vierde lid (voorwerpen op of boven openbaar water) 
 
Oude tekst 
4.  Het verbod in het eerste lid geldt is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de 
Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop 
gebaseerde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014. 

 
Nieuwe tekst 
4.  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de 
Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop 
gebaseerde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2014. 

 
Motivering 
Verschrijving gecorrigeerd. 
 
 
Artikel 5:26, derde lid(aanwijzingen ligplaats) 
 
Oude tekst 
3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen 

wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de 
Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995, de Landschapsverordening Noord-Holland 
2005 of Havenverordening 1996.. 

 
Nieuwe tekst 
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, 
Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995, Woonschepenverordening of de 
Havenverordening 1996  

 
Motivering 
Verouderde verwijzing gecorrigeerd. 
 
 
  



Artikel 5:33, derde lid, aanhef (beperking verkeer in natuurgebied) 
 
Oude tekst 
Het verbod in het eerst lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen 
en paarden: 
 
Nieuwe tekst 
Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen 
en paarden: 
 
Motivering 
Tikfout gecorrigeerd. 
 
Artikel 5:34 zesde lid (verbod vuur te stoken) 
 
Nieuwe tekst 
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. 
 
Motivering  
Hier was per abuis geen bepaling opgenomen over de lex silencio positivo. Dat is nu alsnog gedaan. 
Een vergunning van rechtswege lijkt hier gezien het milieu- en veiligheidsbelang niet bijzonder 
wenselijk. 
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