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Overzicht  wi jz igingen in de Algemene Plaatsel i jke 

Verordening  

In dit overzicht wordt weergegeven welke artikelen zijn gewijzigd, toegevoegd of geschrapt. Bij 

elke aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt een toelichting gegeven.  

 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In het volgende artikel zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd zodat er minder 

verwarring kan bestaan over de definitie van een begrip. Verder zijn de begripsbepalingen 

college, parkeren en voertuig toegevoegd. Met deze wijzigingen wordt de model-APV gevolgd.  

 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage bij 

deze verordening; 

b. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening Koggenland; 

c. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten 

aanzien van een omgevingsvergunning in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

d. college: het college van burgemeester en wethouders; 

e. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet; 

f. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee 

kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen; 

g. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

h. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder 

wordt verstaan;  

i. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze 

toegankelijk zijn; 

j. parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Regelement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

k. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, 

beperkt recht of persoonlijk recht; 

l. voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals 

kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

m. weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 

Wegenverkeerswet 1994. 

n. woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning 

bestemd. 

  

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu 

De titel van dit hoofdstuk is gewijzigd van ‘Openbare Orde’ in ‘Openbare orde en veiligheid, 

volksgezondheid en milieu’. Met deze wijziging wordt de model-APV gevolgd.  

 

Hoofdstuk 2. Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden 

De titel van deze afdeling is gewijzigd van ‘Bestrijding van ongeregeldheden’ in ‘Voorkomen of 

bestrijden van ongeregeldheden’. Met deze wijziging wordt de model-APV gevolgd. 
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Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

In het volgende artikel zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd en is de opbouw van 

het model-APV aangehouden.  

 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig 

op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.  

2. Degene die op een openbare plaats: 

a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te 

ontstaan; 

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop  van publiek waardoor 

ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of 

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing; 

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de 

door hem aangewezen richting te verwijderen. 

3.  Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door 

of het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter 

voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van in het derde lid gestelde verbod. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en 

godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare 

manifestaties. 

 

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 

In het volgende artikel zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd, waaronder de 

aanpassing in de titel van ‘Beperking van verspreiden geschreven of gedrukte stukken of 

afbeeldingen’ in ‘Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen’. Met deze 

wijziging wordt de model-APV gevolgd. 

 

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 

1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te 

verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare 

plaatsen. 

2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren. 

3. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van 

gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 

5.  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij het niet tijdig beslissen) van toepassing.  

 

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen 

In het volgende artikel zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd, waaronder de 

aanpassing in de titel van ‘Straatartiest en dergelijke’ in ‘Vertoningen op openbare plaatsen’. Met 

deze wijziging wordt de model-APV gevolgd. 

 

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen 

1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, 

filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de 

openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu aangewezen 

openbare plaatsen.  

2. De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren. 

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod. 
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4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Afdeling 5. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen 

De titel van deze afdeling is gewijzigd van ‘Bruikbaarheid en aanzien van de weg’ in 

‘Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen’. Met deze wijziging 

wordt de model-APV gevolgd. 

  

Afdeling 5. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen 

 

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

De titel van dit artikel is gewijzigd van ‘Voorwerpen op of aan de weg’ in ‘Voorwerpen op of aan 

de weg of openbare plaatsen’. Met deze wijziging wordt de model-APV gevolgd. 

 

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

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de 

publieke functie daarvan, indien: 

a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de 

weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen 

voor het beheer of onderhoud van de weg; of 

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer 

niet tenminste een vrije doorgang van 3,5 m op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd 

verkeer. 

3. Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving 

nadere regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en reclameborden. 

4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid. 

5. In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning 

verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft 

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18; en 

c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het 

gebruik van de weg is verleend. 

7. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 

door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, 

Wegenverordening HHNK 2013 of de Wegenverordening Noord-Holland 2015. 

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. 

 

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

weg 

De Wegenwet is toegevoegd in lid vier, conform het model-APV. 

 

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

weg 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de 

verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van 

de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van 

aanleg van een weg. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20algemene%20bepalingen%20omgevingsrecht/article=2.2
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20algemene%20bepalingen%20omgevingsrecht/article=2.2
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2. De vergunning wordt verleend: 

a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden 

bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; 

of 

b. door het college in de overige gevallen. 

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien in opdracht van een 

bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht. 

4. Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, 

Wegenverordening HHNK 2013, de Wegenverordening Noord-Holland 2015, de 

Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de Algemene Verordening Voor 

Ondergronds Infrastructuur 2014. 

5. Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg 

De titel van dit artikel is gewijzigd van ‘Maken, veranderen van een uitweg’ in ‘Maken of 

veranderen van een uitweg’. Verder heeft cluster Verkeer onder lid twee sub e toegevoegd 

conform de model-APV.  

 

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning 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 kan de vergunning worden 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; of 

e.  ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving. 

3.          Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 

door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, Wegenverordening 

HHNK 2013 of de Wegenverordening Noord-Holland 2015. 

 

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 

Dit artikel is in zijn geheel toegevoegd. Dit artikel is eerder verwijderd omdat het VNG het advies 

gegeven had dat artikel 2:10 ‘Voorwerpen op of aan de weg’ de lading zou dekken. Echter is 

gebleken dat dit toch niet voldoende is en is het artikel in zijn geheel nodig om hierop te kunnen 

handhaven.  

 

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat 

aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor het wegverkeer hinder of gevaar 

ontstaat.  

 

Artikel 2:25 Evenement 

In dit artikel heeft een wijziging plaatsgevonden in het aantal bezoekers van 50 naar 100. Er is 

gebleken dat dit soort evenementen minder risico betreffen. Wel is nog steeds een 

meldingsplicht van kracht.  

 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20beheer%20Rijkswaterstaatswerken
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Artikel 2:25 Evenement 

1.  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een 

evenement te organiseren. 

2. Bij de indiening van de vergunningsaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 

van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen aangeleverd. 

3.  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: 

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b.  het evenement voor 01:00 uur is afgelopen; 

c.  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 00.00 uur; 

d.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e.  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per 

object; 

f. het maximale geluidsniveau (invallend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar, LT) ter 

plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen/woningen niet meer bedraagt dan 70dB (A); 

g.  er een organisator is; en 

h.  de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

3.  de organisator c.q. vergunningsaanvrager van door de burgemeester aan te wijzen 

categorieën vergunningsplichtige vechtsportwedstrijden c.q. gala’s, is niet van slecht 

levensgedrag. De burgemeester weigert de vergunning als de organisator c.q. 

vergunningsaanvrager als bedoeld in lid h van slecht levensgedrag is; 

4. Indien het evenement op zondag plaatsvindt dient rekening te worden gehouden met de 

Zondagswet. 

5.  De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein 

evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare 

orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

6.  Het verbod in het eerste lid 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. 

7.  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

8. Voor aandacht- en risico-evenementen geldt een afwijkende aanvraagtermijn. Aandacht 

evenementen dienen minimaal 19 weken van te voren te worden aangevraagd. Risico-

evenementen dienen minimaal 25 weken van te voren worden aangevraagd. 

 

Artikel 2:26 Ordeverstoringen 

Dit artikel is in zijn geheel gewijzigd om mogelijk te maken om handhavend op te kunnen treden 

tegen het zich in de publieke ruimte manifesteren van op grond van de openbare orde verboden 

of ontbonden organisaties. Het maakt het dus mogelijk om op onder meer de verboden Outlaw 

Motorgangs te handhaven.  

 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 

1. Het is verboden bij een evenmeent d eorde te verstoren. 

2. Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben 

met de kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren. 

3. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te 

vervoeren die uiterlijke kenmerken izjn 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. 

4. Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wegenverkeerswet%201994
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wegenverkeerswet%201994
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht
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5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder evenement verstaan elke voor publiek 

toegankelijke verrichting van vermaak en een herdenkingsplechtigheid.  

 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

In de begripsbepalingen is ‘waterpijpcafé’ toegevoegd onder lid één. De exploitatie van een 

waterpijpcafé is hierdoor altijd aan een vergunning onderworpen. Met deze wijziging wordt het 

model-APV gevolgd.   

 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

1.  In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a.  openbare inrichting: 

1.  een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, 

buurthuis of clubhuis; 

2.  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 verstrekt of bereid; 

b.  terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan 

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. 

2.  Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de 

openbare inrichting liggend deel daarvan 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 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting 

Een tekstuele wijziging in lid drie waarbij het model-APV opgevolgd wordt.   

 

Artikel 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting 

1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de 

burgemeester. 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien;  

a.  de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met een geldend 

bestemmingsplan; 

b.  de aanvrager geen beveiligingsplan voor zijn openbare inrichting overlegt; 

c.  de exploitant of beheerder onder curatele staat; 

d.  de exploitant of beheerder is ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij; 

e.  de exploitant of beheerder niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt; 

f.  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; of 

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

3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of 

gedeeltelijk weigeren, indien 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. 

4.  Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in  

a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van 

de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit; 

b.  een zorginstelling; 

c.  een museum; of 
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d.  een bedrijfskantine of – restaurant. 

5.  De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd 

in het eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 

van de Drank- en Horecawet, indien  

a.  zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen 

incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel 

hebben voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel 

b.  de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden 

voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid. 

6.  De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als 

bedoeld in het vijfde lid onder a. 

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 en 

op de vrijstelling bedoeld in het vijfde lid. 

 

Afdeling 8a. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de 

Drank- en Horecawet 

De titel van afdeling 8a is gewijzigd van ‘Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld 

in de Drank- en Horecawet’ in ‘Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige 

aangelegenheden uit de Drank- en Horecawet’.  

 

Afdeling 8a. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 

de Drank- en Horecawet 

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling  

Een tekstuele wijziging waarbij het model-APV opgevolgd wordt.   

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

- alcoholhoudende drank, 

- horecabedrijf, 

- horecalokaliteit, 

- inrichting, 

- paracommerciële rechtspersoon, 

- sterke drank, 

- slijtersbedrijf en 

- zwak-alcoholhoudende drank, 

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 

 

Artikel 2:34e Prijsacties horeca 

Een tekstuele wijziging waarbij het model-APV opgevolgd wordt.   

 

Artikel 2:34e Prijsacties horeca 

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden 

bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor het gebruik 

ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs 

die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt 

gevraagd. 

 

Afdeling 11 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade 
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De titel van afdeling 11 is gewijzigd van ‘Maatregelen tegen overlast en baldadigheid’ in 

‘Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade.  

 

Afdeling 11. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade 

 

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van de verboden organisaties 

Dit artikel is in zijn geheel toegevoegd om mogelijk te maken om handhavend op te kunnen 

treden tegen het zich in de publieke ruimte manifesteren van op grond van de openbare orde 

verboden of ontbonden organisaties. Het maakt het dus mogelijk om op onder meer de 

verboden Outlaw Motorgangs te handhaven.  

 

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van de verboden organisaties 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zicht 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 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.  

 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

In artikel 2:59 (gevaarlijke honden) is het tweede en derde lid uitdrukkelijker aangegeven dat de 

eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod. 

Dit is mede gebeurd op aanwijzing van het OM in het kader van de handhaving. Met deze 

wijziging wordt het model-APV gevolgd. 

 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

1. Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk 

acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en 

muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of 

op het terrein van een ander. 

2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de 

hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot 

halsband, van ten hoogste 1,50 meter. 

3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is 

naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van 

een muilkorf die: 

a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen; 

b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat 

verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en 

c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf 

een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf 

aanwezig zijn. 

4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid aanhef en onder d, dient een hond 

als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op 

aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een 

chipreader afleesbaar is. 

 

Afdeling 13. Consumetenvuurwerk 

Tekstuele wijziging van de titel van deze afdeling van ‘Vuurwerk’ in ‘Consumentenvuurwerk’. 

Met deze wijziging wordt het model-APV gevolgd.  
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Afdeling 13. Consumentenvuurwerk 

 

Artikel 2:75 Lachgas 

De raad heeft op 16 september met de motie ‘Verbod op lachgas’ de wens uitgesproken om op te 

treden tegen het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Koggenland. Met betrekking tot 

nieuwe aanvragen voor een exploitatievergunning horecabedrijf en specifieke evenementen 

worden vanaf heden beperkende voorwaarden opgenomen. Ook is het mogelijk om bij 

overlastsituaties direct op te treden middels het stellen van maatwerkvoorschriften.  

 

Bij nieuwe aanvragen voor een exploitatievergunning horecabedrijf wordt onderstaande 

voorwaarden opgenomen: 

 In het horecabedrijf mogen geen middelen worden verkocht als bedoeld in de artikelen 2 en 3 

van de Opiumwet en/of lachgas worden verkocht, gekocht, gebruikt, vervaardigd of aanwezig 

zijn. 

 

Daarnaast wordt in sommige evenementenvergunningen, afhankelijk van het type evenement en 

de doelgroep die het evenement trekt, de volgende voorwaarde opgenomen: 

 Elke vorm van verkoop/verstrekking of bezit van soft- of harddrugs of lachgas is verboden op 

het evenemententerrein. U dient zorg te dragen voor actieve voorlichting omtrent dit verbod.  

 

Om het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas in Koggenland adequaat te reguleren, is in de 

APV een verbod op het gebruik, het bezit en de verkoop van lachgas worden opgenomen. 

Voorwaarde is wel dat het motief de openbare orde en veiligheid betreft.  

 

Artikel 2:75 Lachgas  

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek 

toegankelijk gebouw of terrein op welke manier dan ook lachgas kennelijk bedoeld als drug te 

gebruiken, te bezitten en te verkopen als daardoor hinder ontstaat voor personen of de 

openbare orde en openbare veiligheid in gevaar komt of het milieu belast wordt. 

 

Afdeling 15. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester 

Tekstuele wijziging van de titel van deze afdeling van ‘Bestuurlijke ophouding’ in ‘Bijzondere 

bevoegdheden van de burgemeester’. Met deze wijziging wordt het model-APV gevolgd.  

 

Afdeling 15. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester 

 

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding 

Tekstuele wijziging om te voorkomen dat er een verkeerde versie van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Koggenland wordt  gehanteerd. Met deze wijziging wordt het model-APV gevolgd.  

 

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 indien deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:10, 2:11, 2:16, 2:26, 2:47, 

2:48, 2:49, 2:50 of 5:34 van deze Algemene Plaatselijke Verordening groepsgewijs niet naleven. 

 

Hoofdstuk 4. Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidshinder en hinder door verlichting 

Tekstuele wijziging van de titel van deze afdeling van ‘Geluidshinder en verlichting in 

‘Voorkomen of beperken geluidshinder en hinder door verlichting’. Met deze wijziging wordt het 

model-APV gevolgd.  

 

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting 
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Artikel 4:2 t/m artikel 4:6 

In de gewijzigde artikelen worden nu ook de dB(C) normen meegenomen. In de vorige APV 

hanteerden wij allen de dB(A) normen terwijl de dB(C) (bassen) norm vaak voor de meeste 

overlast zorgt.  

 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 

4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te 

wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. 

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. 

3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de 

aanwijzing slechts geldt in één of meer gebieden. 

4. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw 

kalenderjaar bekend. 

5. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een 

festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen. 

6. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting, 

bedraagt:  

a. tot 01.00 uur niet meer dan 70 dB(A) en na 01.00 niet meer dan 50 dB(A), gemeten op 

de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter; 

b. tot 01.00 uur niet meer dan 55 dB(A) en na 01.00 niet meer dan 35 dB(A), gemeten 

binnen woningen. 

c. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting, 

bedraagt: 

d. tot 01.00 uur niet meer dan 80 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 60 dB(C), 

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter; 

e. tot 01.00 uur niet meer dan 65 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 45 dB(C), 

gemeten binnen woningen. 

7. De geluidswaarden als bedoeld in lid 6 en 7 zijn inclusief onversterkte muziek en inclusief   

10 dB toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie 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 

en artikel 4:5 van deze verordening- uiterlijk om 03.00 uur dan wel het tijdstip zoals is 

opgenomen in de vergunningvoorschriften op grond van artikel 2:29 lid 3 te worden 

beëindigd. 

9. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, 

behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. 

 

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 

Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van 

de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college 

daarvan in kennis heeft gesteld. 

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten 

waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van 
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de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college 

daarvan in kennis heeft gesteld. 

3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van de kennisgeving. 

4. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar 

waarheid ingevuld tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld. 

5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van 

de houder van een inrichting een incidentele festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien 

was, terstond toestaat. 

6. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting, 

bedraagt  

a. tot 01.00 uur niet meer dan 70 dB(A) en na 01.00 niet meer dan 50 dB(A), gemeten 

op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter; 

b. tot 01.00 uur niet meer dan 55 dB(A) en na 01.00 niet meer dan 35 dB(A), gemeten 

binnen woningen. 

7. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr, LT veroorzaakt door de inrichting, 

bedraagt: 

a. tot 01.00 uur niet meer dan 80 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 60 dB(C), 

gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter; 

b. tot 01.00 uur niet meer dan 65 dB(C) en na 01.00 uur niet meer dan 45 dB(C), 

gemeten binnen woningen. 

8. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt 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 en artikel 4:5 van deze verordening – uiterlijk om 00.00 uur dan wel het tijdstip 

zoals is bepaald in artikel 2:29, lid 3 en 4 van het Besluit, beëindigd. De geluidsnorm is 

inclusief onversterkte muziek en inclusief 10 dB toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens 

wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten. 

9. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, 

behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.  

 

Artikel 4:5 Onversterkte muziek 

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste 

lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen 

tabel van toepassing, met dien verstande dat: 

a. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet 

gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor 

het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

b. de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de 

grens van het terrein; 

c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, 

gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; 

d. bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen 

bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast. 

 

 

2. Voor de duur van 15 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met 

o

n

v

e

rsterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het 

Besluit van toepassing. 

 
7.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-7.00 uur 

LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 80 dB(A) 75 dB(A) 70 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 
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3.  Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van 

toepassing is.  

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer of het Besluit, 

toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een 

zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder 

wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod niet van toepassing is 

op het in werking hebben van bepaalde categorieën van toestellen of geluidsapparaten, 

voor zover wordt voldaan aan de door het college vastgestelde voorschriften ter 

voorkoming of beperking van (geluid)hinder. 

4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen: 

a. het maximale geluidsniveau; 

b. het aanbrengen van geluidsbegrenzers; 

c. de situering van de geluidsbronnen; 

d. de frequentie en tijden van gebruik. 

5. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door 

de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het 

Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de 

Provinciale milieuverordening.  

 

Artikel 4:19 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen  

We merken dat de vraag naar deze ontheffing toeneemt. Om meer duidelijkheid te geven wordt 

dit artikel gewijzigd.  

 

Artikel 4:19 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   van het verbod verlenen voor maximaal 2 keer per jaar. 

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.  

5. Een aanvraag voor een ontheffing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:  

a. De maximale tijdsduur waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 

maximaal 5 aaneengesloten dagen/4 nachten; 

b. Het verzoek om ontheffing betreft mobiele kampeermiddelen: tent, camper, caravan, 

vouwwagen. 

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Hoofdstuk 5. Afdeling 1 Parkeerexcessen en stopverbod 

De titel van deze afdeling wordt gewijzigd van ‘Parkeerexcessen’ in ‘Parkeerexcessen en 

stopverbod’. Met deze wijzigingen wordt het model-APV gevolgd.  
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Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod 

 

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan. 

Dit artikel is toegevoegd en zorgt er nu voor dat onze boa’s ook handhavend kunnen gaan 

optreden wanneer een voertuig geparkeerd staat of stil staat door een door het college 

aangewezen plek, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.  

 

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan. 

1. Het is verboden een voertuig te parken of te laten stilstaan op een door het college 

aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte. 

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor 

werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.  

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving 

Tekstuele wijziging in lid één, lid twee, en lid 3, waarbij het model-APV wordt gevolgd 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of 

goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden dan wel in het openbaar 

leden- of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt 

gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd. 

2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden 

van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden 

gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de 

indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel 

doel is bestemd. 

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden: 

a. in besloten kring; 

b. door een instelling met een CBF-keurmerk; 

c. door een andere, door het college aangewezen instelling. 

4. Een vergunning kan worden geweigerd indien: 

a.  in dezelfde periode als andere collectes worden gehouden (zoals onder meer vermeld op 

de lijst van de Stichting Centraal Bureau Fondswerving) 

b.  een organisatie niet als betrouwbaar en/of steunwaardig is aan te merken 

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Afdeling 4. Openbaar water en waterstaatswerken 

De titel van deze afdeling is gewijzigd van ‘Openbaar water’ in ‘Openbaar water en 

waterstaatswerken’. Met deze wijziging is het model-APV gevolgd.  

 

Afdeling 4. Openbaar water en waterstaatswerken 

 

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen 

Een tekstuele wijziging onder lid 2 sub a. Met deze wijziging is het model-APV gevolgd.  

 

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen 

1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een 

ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen 

gedeelten van openbaar water. 
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2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met 

dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van 

openbaar water: 

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, 

milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente; 

b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen. 

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet 

beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening NH of de 

Provinciale landschapsverordening NH. 

4.  Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met 

betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van 

de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien 

van de gemeente. 

5. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door het college gegeven 

aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats 

op te volgen.  

 

Afdeling 6 Vuurverbod 

De titel van deze afdeling is gewijzigd van ‘Verbod vuur te stoken’ in ‘Vuurverbod’. Met deze 

wijziging is het model-APV gevolgd.  

 

Afdeling 6. Vuurverbod 

 

Afdeling 7 Asverstrooiing 

De titel van deze afdeling is gewijzigd van ‘Verstrooiing van as’ in ‘Asverstrooiing. Met deze 

wijziging is het model-APV gevolgd.  

 

Afdeling 7. Asverstrooiing 

 


