Oud
Artikel 1:1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
a. Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig
aangeduide parkeerterreinen;
de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en
open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere
natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen;
de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages
en galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang
geven en niet afsluitbaar zijn;
andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen,
portieken, gangen, passages en galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de
tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht
bevoegd is, zijn afgesloten.
b. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op
andere wijze toegankelijk zijn;
c. bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op
grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
d. Rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft
krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;
e. Voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);
f. Vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende
werktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.
g. Woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning
gebezigd of tot woning bestemd.
h. Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen,
metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op
de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
i. Gebouw: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet
daaronder wordt verstaan;
j. Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of
diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.
k. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van
een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van een al
verleende omgevingsvergunning;
l. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties daaronder wordt verstaan.

Artikel 1:7. Termijnen
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 1:8. Weigeringsgronden
De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;

Nieuw
Artikel 1:1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
a. Weg:
de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als
zodanig aangeduide parkeerterreinen;
de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek
toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen,
speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en
aanlegplaatsen voor vaartuigen;
de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken,
gangen, passages en galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in
gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn;
andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare
stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen; de
afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege
degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn
afgesloten.
b. Openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere
wijze toegankelijk zijn;
c. Bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op
grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
d. Rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens
een zakelijk of persoonlijk recht;
e. Voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);
f. Vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende
werktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.
g. Woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd
of tot woning bestemd.
h. Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de
grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld
om ter plaatse te functioneren;
i. Gebouw: hetgeen in artikel 1, eerste lid van de Woningwet daaronder
wordt verstaan;
j. Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten,
waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.
k. Bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van een al verleende
omgevingsvergunning;
l. Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties
daaronder wordt verstaan;
m. Bromfiets: Hetgeen in artikel 1, eerste lid onder e, van de Wegenverkeerswet
1994 daaronder wordt verstaan.
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 indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en
het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of
ontheffingen overtreft.
Artikel 1:8. Weigeringsgronden
1.

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;

Toelichting
Toevoeging van het begrip bromfiets (in verband met overlast op de markt)

Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) blijkt dat voor onbepaalde
tijd verleende vergunningen zich niet altijd verdragen met het formele
gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse vergunningen (meer aanvragers dan
beschikbare vergunningen) kan immers het gevolg zijn dat de markt voor
nieuwe aanbieders feitelijk ontoegankelijk wordt. Met dit tweede lid wordt
duidelijk gemaakt dat onbepaalde tijd en schaarse vergunningen zich niet
met elkaar verdragen.
Toevoegen van dit lid biedt mogelijkheden tot het weigeren van een te laat
aangevraagde evenementenvergunning. Is geen verplichting, maar geeft
wel handvatten. Moet nog wel goed over gesproken worden over de
gevolgen hiervan.
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d.

de bescherming van het milieu.

2.

d. de bescherming van het milieu.
Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag
daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde
activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de
aanvraag niet mogelijk is.

Hoofdstuk 2. Openbare orde
Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden
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 of te bevinden op openbare plaatsen
die door of vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare
veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het 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.

Hoofdstuk 2. Openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu
Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden
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 vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de
openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het 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.

Afdeling 2. Betoging
Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken
Afdeling 4. Vertoningen e.d. op de weg
Artikel 2:9. Straatartiest e.d.
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 en 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.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Afdeling 2. Verspreiden van gedrukte stukken
Afdeling 3. Vertoningen op de weg
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.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Afdeling 4. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van de weg

Artikel 2:10. Voorwerpen op of aan de weg
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 1,5 meter wordt
gelaten op voetpaden.
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.

Artikel 2:10. Voorwerpen op of aan de weg
7.
Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:
8.
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
9.
het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
10.
Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval
sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang van 1,5 meter wordt
gelaten op voetpaden.
11.
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.
12.
Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in
het eerste lid.

Lid 7 is een sub van lid 6 geworden. Dit omdat deze twee leden allebei
uitzonderingen benoemen van het verbod. Het is dan overzichtelijker om
alle uitzonderingen in één lid te hebben.
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5.

6.

7.

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.
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 5:17; en
c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een
vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.
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, of de provinciale wegenverordening.

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
als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 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.
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 Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, het provinciaal wegenreglement, de waterschapskeur,
de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Telecommunicatieverordening.
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) van toepassing.

13.

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.
14.
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 5:17; en
c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een
vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.
d. situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of
de provinciale wegenverordening.
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 als
bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 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.
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 Wegenverkeerswet, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, het provinciaal wegenreglement, de waterschapskeur, de
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.
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)
van toepassing.

Artikel 2:12. Maken, 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.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat
artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
3.
De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. verkeersveiligheid;
b. bruikbaarheid weg;
c. parkeervoorzieningen;
d. bescherming uiterlijk aanzien van de omgeving;
e. onaanvaardbare wijze aantasting van openbaar groen.
4.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daar geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

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.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1
van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
3.
De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. verkeersveiligheid;
b. bruikbaarheid weg;
c. parkeervoorzieningen;
d. bescherming uiterlijk aanzien van de omgeving;
e. onaanvaardbare wijze aantasting van openbaar groen.
4.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daar geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

Afdeling 6. Veiligheid op de weg
Artikel 2:18. Rookverbod in bossen en natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel
in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan.
2. Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in
duingebieden 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 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.

Artikel 2:18. Rookverbod in bossen en natuurterreinen
1. Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in
duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan.
2. Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in
duingebieden 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 tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het
Wetboek van Strafrecht.

De codering van natuurbandgevaar is aangepast in code groen tot geel is nu
fase 1 en code oranje en rood zijn nu fase 2. Tevens is het webadres
gewijzigd van natuurbrandgevaar.nl in natuurbrandrisico.nl.
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a.

c.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het
roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.
5. Het in het eerste lid bedoelde verbod treedt in werking bij code rood,
zoals vastgesteld en bekendgemaakt via natuurbrandgevaar.nl door de regionaal
commandant van dienst brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het
roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.
5. Het in het eerste lid bedoelde verbod treedt in werking bij fase 2, zoals
vastgesteld en bekendgemaakt via natuurbrandrisico.nl door de regionaal
commandant van dienst brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe.

Artikel 2:22. Objecten onder hoogspanningslijn
1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden
van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse
hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die
niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te
hebben.
2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen indien de
elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.
3. Het verbod is niet van toepassing op objecten die deel uitmaken van
de hoogspanningslijn.

Artikel 2:22. Objecten onder hoogspanningslijn
1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van
voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen
voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als
bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod indien de elektrische
spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.
3. Het verbod is niet van toepassing op objecten die deel uitmaken van de
hoogspanningslijn.

Artikel 2:23. Veiligheid op het ijs
1. Het is verboden:
a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te
verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere
wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;
b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst
op de onder a. bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te
beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen
of te belemmeren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:23. Veiligheid op het ijs
1. Het is verboden:
a.
voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te
verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere
wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;
b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst
op de onder a. bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te
beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen
of te belemmeren.
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 7. Evenementen

Afdeling 5. Evenementen

Artikel 2:24. Begripsbepaling
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, onder h, van de
Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;
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 artikel 2:39 van deze verordening.
2.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van
deze verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.
3.
Voor een evenement wordt de volgende classificering gehanteerd:
a. Klein evenement, indien: het aantal aanwezigen niet meer bedraagt
dan 150 personen; het evenement tussen 07.00 uur en 01.00 uur
plaats vindt; gene muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00
uur of na 23.00 uur; er geen alcohol wordt verkocht als bedoeld in
de Drank- en Horecawet; het evenement niet plaatsvindt op de
rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een
belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en er een
organisator is.
b. Categorie A. Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een
beperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer
beperkt zijn.
c. Categorie B. Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van grote
impact op de directe omgeving en of gevolgen voor het verkeer.
d. categorie C. Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van grote

Artikel 2:24. Begripsbepaling
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, onder h, van de
Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;
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 artikel 2:39 van deze verordening.
2.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze
verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.
3.
Voor een evenement wordt de volgende classificering gehanteerd:
a. klein evenement, indien:
i. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
ii. het evenement tussen 07.00 en 01.00 uur plaatsvindt;
iii. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na
23.00 uur;
iv. er geen alcohol wordt verkocht als bedoeld in de Drank- en
Horecawet;
v. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad
of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor
het verkeer en de hulpdiensten,
vi. er een organisator is;
vii. er maximaal drie kleine objecten geplaatst worden, waarbij de
oppervlakte per object niet meer bedraagt dan 16 vierkante
meter, en

Het puntsgewijs opnoemen van de criteria voor een klein evenement schept
duidelijkheid en is overzichtelijker voor de lezer. Sub VII toegevoegd.
Momenteel is er niets geregeld met betrekking tot het plaatsen van objecten
bij kleine, meldingsplichtige evenementen. Men kan dus vrij objecten
plaatsen. Om niet te strak op deze voorwaarde te zijn, maar toch een
beperking hierop op te kunnen leggen, is gekozen voor een limiet van drie
objecten met een maximale oppervlakte van 16 vierkante meter per object.
Op deze manier is het nog steeds mogelijk om een wat grotere partytent
neer te zetten en een klein springkussen te plaatsen. Sub VIII is geen nieuw
criterium: dit stond reeds in het handelingskader opgenomen, maar nog niet
in de APV.
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impact op de omgeving en of gevolgen voor het verkeer. Dit betreft
een evenement met meestal meer dan 1.500 bezoekers op één
moment.

viii. er geen alcohol verkocht wordt.
b. Categorie A. Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte
impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer beperkt zijn.
c. Categorie B. Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van grote
impact op de directe omgeving en of gevolgen voor het verkeer.
d. categorie C. Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van grote impact op
de omgeving en of gevolgen voor het verkeer.

Artikel 2:25. Evenement

Artikel 2:25. Evenement

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 100 personen;
b. het evenement tussen 07.00 en 01.00 uur plaats vindt;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 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. er een organisator is; en
f. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement
daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester. De burgemeester kan
binnen 3 werkdagen 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.
3. De vergunningsaanvraag voor een:
a. categorie A evenement dient de organisator uiterlijk 12 weken;
b. categorie B evenement dient de organisator uiterlijk 14 weken;
c. categorie C evenement dient de organisator uiterlijk 16 weken;
d. voor aanvang van het evenement in.
4. 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.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 is het verboden een evenement te
organiseren bij extreme weersomstandigheden. Van extreme
weersomstandigheden is sprake bij weeralarm(rood), zoals bekend gemaakt
door het KNMI te De Bilt.

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 de organisator ten
minste tien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft
gedaan aan de burgemeester. De burgemeester kan binnen drie werkdagen 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.
3. De vergunningsaanvraag voor een:
a. categorie A evenement dient de organisator uiterlijk 12 weken;
b. categorie B evenement dient de organisator uiterlijk 14 weken;
c. categorie C evenement dient de organisator uiterlijk 16 weken;
voor aanvang van het evenement in.
4. 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.
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.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 is het verboden een evenement te
organiseren bij extreme weersomstandigheden. Van extreme weersomstandigheden
is sprake bij weeralarm(rood), zoals bekend gemaakt door het KNMI te De Bilt.

Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen

Afdeling 6. Toezicht op openbare inrichtingen, bedrijfsmatige activiteiten
en gebouwen

Artikel 2:27 Begripsbepalingen
Artikel 2:28. Exploitatie openbare inrichting
(vervallen)

Artikel 2:27. Begripsbepalingen
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. openbare inrichting:
i. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar,
discotheek, buurthuis of clubhuis;
ii. 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 worden verstrekt of bereid;
iii. een bedrijf waar andere dienstverlenende of detailhandelsgerichte
activiteiten plaatsvinden al dan niet met horeca gerelateerde
activiteiten zoals door de burgemeester aangewezen in het
aanwijzingsbesluit “Exploitatievergunning andere openbare
inrichtingen”.
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 kunnen worden bereid of verstrekt.
c. 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;

De omschrijving van 2꞉25 lid 2 is dubbel en staat in artikel 2꞉24 lid 3 onder
a. In dit artikel wordt alleen de aanmelding en de te verwachten
behandeltermijn vermeld.

Op 17 december 2018 is het rapport Integraal Ondermijningsbeeld ZuidoostDrenthe vastgesteld. De gemeente Coevorden is in dat rapport onder andere
aanbevolen een exploitatievergunningstelsel in overweging te nemen, omdat op
dit moment een concreet aangrijpingspunt ontbreekt voor toepassing van de
mogelijkheden die de Wet Bibob geeft.
Het instellen van een exploitatievergunningstelsel draagt bij aan het behouden
van een bonafide ondernemersklimaat binnen de gemeente Coevorden. Uit
diverse landelijke en regionale onderzoeken van bijvoorbeeld het FIOD, LIEC en
RIEC is gebleken dat bepaalde branches vatbaarder zijn voor ondermijnende
criminaliteit dan andere branches. Te denken valt bijvoorbeeld aan het
witwassen van geld dat verdiend is in het criminele circuit of het faciliteren van
andersoortige illegale activiteiten. Door een exploitatievergunning voor deze
branches verplicht te maken, kan vooraf een Bibob-toetsing gedaan worden.
Hiermee kan getoetst worden of er geen sprake is van illegale activiteiten of
malafide ondernemers. Zonder een exploitatievergunning is in vele gevallen deze
toetsing niet mogelijk, waardoor het bonafide ondernemersklimaat in bepaalde
branches in het gedrang kan komen.
In deze wijziging van de APV wordt voorgesteld in artikel 2:27 en 2:28 het
exploitatievergunningsstelsel op te nemen.
In dit artikel (2:27) wordt de begripsbepaling gegeven voor onder andere
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2.

-

d. Leidinggevende: de exploitant alsmede andere natuurlijke personen die de
algemene of onmiddellijke leiding hebben over de bedrijfsmatige
activiteiten;
e. 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.
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 kunnen
worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:28. Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten of gebouwen
1.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te
oefenen in een openbare inrichting.
2.
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
d. een bedrijfskantine of – restaurant.
3.
De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid of trekt
deze in indien:
a. De vestiging of de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met
een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit;
b. De exploitant of de leidinggevende de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt
heeft;
c. De exploitant of de leidinggevende onder curatele staat;
d. De exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht
levensgedrag is.
4.
De burgemeester kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid weigeren
of intrekken:
a. Onverminderd artikel 1:8 naar zijn oordeel de openbare orde gevaar
loopt, of
b. Onverminderd artikel 1:6 de exploitant of de leidinggevende het bij of
krachtens de bepalingen in deze paragraaf geregelde overtreedt, of
c. Aannemelijk is dat de exploitant of de leidinggevende betrokken is, of
hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten in of vanuit
de openbare inrichting, die gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare
orde, of
d. De exploitant of de leidinggevende strafbare feiten pleegt in de openbare
inrichting, dan wel toestaat of gedoogt dat in zijn openbare inrichting
strafbare feiten worden gepleegd, of
e. Zich in of vanuit de openbare inrichting anderszins feiten hebben
voorgedaan, danwel dat het aannemelijk is dat het exploiteren van de
inrichting de vrees wettigt, dat het geopend blijven van de openbare
inrichting gevaar kan veroorzaken voor de openbare orde, of
f. Er sprake is van een gewijzigde exploitatie of een wijziging in de
exploitant, waarvoor geen nieuwe exploitatievergunning is aangevraagd,
of
g. Er aanwijzingen zijn dat in de openbare inrichting personen werkzaam
zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.
5.
De burgemeester kan een openbare inrichting sluiten:
a. indien die openbare inrichting wordt geëxploiteerd zonder geldige
exploitatievergunning;
b. indien die openbare inrichting wordt geëxploiteerd in strijd met de aan de
exploitatievergunning verbonden voorschriften;
c. indien een van de in het vierde lid genoemde situaties zich voordoet.
6.
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.

openbare inrichtingen.

Dit artikel (2:28) schept de vergunningplicht voor de branches of bedrijfsmatige
activiteiten die in artikel 2:27 genoemd staan. De burgemeester weigert of
verleent deze vergunning. Daarnaast worden in dit artikel uitzonderingen
gegeven. Het vult dus een aanvulling op artikel 2:27 en maakt de
bevoegdheidsstelling voor de burgemeester compleet. Voor verdere invulling van
het exploitatiebeleid zullen beleidsregels opgesteld en vastgesteld worden.
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Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenheden

Afdeling 7. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Afdeling 8. Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39. Speelgelegenheden
1.
In dit artikel wordt onder speelgelegenheid verstaan: een voor het publiek
toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen,
waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen
of verloren.
2.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een
speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet
van toepassing op:
a. speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid,
onder b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Veiligheid en Justitie of
de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; en
c. speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine
kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te
beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30
van de Wet op de kansspelen, of de handeling als in artikel 1, onder a,
van de Wet op de kansspelen te verrichten.
3.
De burgemeester weigert de vergunning:
a. indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de
exploitatie van de speelgelegenheid; of
b. indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een
geldend bestemmingsplan.
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.

Artikel 2:39. Speelgelegenheden
1.
In dit artikel wordt onder speelgelegenheid verstaan: een voor het publiek
toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen,
waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of
verloren.
2.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een
speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van
toepassing op:
a. speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder
b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;
b. speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie en Veiligheid of de
Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; en
c. speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine
kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te
beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van
de Wet op de kansspelen, of de handeling als in artikel 1, onder a, van de
Wet op de kansspelen te verrichten.
3.
De burgemeester weigert de vergunning zoals bedoeld in lid 2:
a. indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde
op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van
de speelgelegenheid; of
b. indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend
bestemmingsplan.
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.

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Afdeling 9. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:42. Plakken en kladden
1.
Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende
zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende
op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat
vanaf die plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te
plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te
doen aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter,
cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
3.
Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing indien gehandeld
wordt krachtens wettelijk voorschrift.
4.
Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen.
5.
Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van
handelsreclame.
6.
Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben
op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
7.
De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te
geven.

Artikel 2:42. Plakken en kladden
1.
Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende
zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op
een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te
plakken, te doen aanplakken, of op andere wijze aan te brengen of te
doen aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of
teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
3.
Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing indien gehandeld wordt
krachtens wettelijk voorschrift.
4.
Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen.
5.
Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van
handelsreclame.
6.
Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op
de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
7.
De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een
opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te
geven.

Artikel 2:44. Vervoer voorwerpen voor inbraak of diefstal
1.
Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren
of bij zich te hebben.
2.
Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen niet zijn
gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een

Artikel 2:44. Vervoer voorwerpen voor inbraak of diefstal
1.
Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of
bij zich te hebben.
2.
Het hiervoor genoemde verbod is niet van toepassing indien de bedoelde
werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de

Het gaat in lid 4 om het verbod genoemd in lid 1, en niet om het verbod in
lid 2.
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3.
4.

gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te
verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het
maken van sporen te voorkomen.
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 diefstal te vergemakkelijken.
Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde
voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

3.
4.

toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te
openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken
of het maken van sporen te voorkomen.
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 diefstal te vergemakkelijken.
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp
niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:47. Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1.
Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping,
constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of
andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd
straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of aan
bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig
overlast of hinder berokkent.
2.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht
of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:47. Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1. Het is verboden op een openbare plaats:
a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument,
overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig,
hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of niet daarvoor
bestemd straatmeubilair;
b. zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of aan
bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig
overlast of hinder berokkent.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of
artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:52. Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein
e.d.
(Vervallen)

Artikel 2:52. Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en
plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de
burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst
of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de
bezoekers van het terrein.
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 lid 2 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 onder c, 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.

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. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de
hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot
halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is 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 onder c, 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.
Artikel 2:63. Duiven
1.
De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven
niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het
college te bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld
gebod.
3.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Provinciale
ophokverordening Drenthe.

Artikel 2:63. Duiven
1.
De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet
kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het college te
bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld gebod.
3.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Provinciale ophokverordening Drenthe.
4.
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

Gebleken is dat regelmatig overlast is van fietsende personen op de markt.
Het fietsverbod is een aantal jaren geleden afgeschaft. Meldingen laten zien
dat het toch wenselijk is om een dergelijk verbod te hebben en te
handhaven. Hierom is dit artikel wederom ingevoegd.
Redactionele wijziging. Verduidelijking van de begrippen, zodat hierover
geen verwarring ontstaat.

Lid 4 is niet kloppend. Het gaat om een ontheffing in plaats van een
vergunning. Ook gaat het niet om de ontheffing in het eerste lid, maar om
die in het tweede lid.
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4.

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) van toepassing.

beslissen) van toepassing.

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Afdeling 10. Bestrijding van heling van goederen

Afdeling 13. Vuurwerk

Afdeling 11. Vuurwerk

Artikel 2:71. Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
Consumentenvuurwerk: vuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002,
houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel
vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.
Carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas
afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumacetylide) en water of van een
gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2:71. Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
Consumentenvuurwerk: Hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.1 lid 1
onder i van het Vuurwerkbesluit.
Carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas
afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumacetylide) en water of van een
gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.

Afdeling 14. Drugsoverlast

Afdeling 12. Drugsoverlast

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden,
cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging

Afdeling 13. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 3:2. Begripsbepaling
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een
seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek
brengt;
b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld
voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;
c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor
het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als
bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;
d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot prostitutie in de
e. vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;
f. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een
rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging
van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens
rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;
g. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een
prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;
h. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van
seksuele handelingen met een ander tegen betaling;
i. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen betaling;
j. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie;
k. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen
voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van
vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting
tegen betaling;
l. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte,
onderdeel van een seksbedrijf;
m. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van
seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander tegen
betaling worden verricht.

Artikel 3:2. Begripsbepaling
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a.
advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf
of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;
b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld
voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;
c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in
artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;
d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en
prostituee;
e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon
of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die
rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico
een seksbedrijf wordt uitgeoefend;
f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een
prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;
g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van
seksuele handelingen met een ander tegen betaling;
h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen betaling;
i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig
gelegenheid geven tot prostitutie;
j. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid
geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor
een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van
vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen
betaling;
k. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel
van een seksbedrijf;
l. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van seksinrichting
waarin de seksuele handelingen met een ander tegen betaling worden
verricht.
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Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:13. Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Artikel 4:13. Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en
dergelijke

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 als bedoeld in het
eerste lid.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden
geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
b. de bescherming van een stadsgezicht.
5.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

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 gebieden, plaatsen of wegen aanwijzen waar het verbod als
bedoeld in het eerste lid niet van toepassing is.
4.
Het college kan, ten aanzien van het aanwijzen van gebieden, plaatsen of
wegen als bedoeld in lid 3, nadere regels stellen voor het plaatsen van
kampeermiddelen.
5.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste
lid.
6.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden
geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
b. de bescherming van een stadsgezicht.
7.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding der
gemeente

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de
gemeente

Afdeling 1. Parkeerexcessen

Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:12. Overlast van fiets of bromfiets
1.
Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het
belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd
buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2.
Het is verboden fietsen of bromfietsen te laten staan in daarvoor
bestemde ruimten of plaatsen als deze in kennelijke staat van
verwaarlozing of onvoldoende staat van onderhoud verkeren.
3.
Het college kan gebieden aanwijzen waar het, in het belang van het
beheer van de openbare ruimte, verboden is om:
a. een fiets of bromfiets langer dan 10 dagen onafgebroken te stallen.
b. een fiets of bromfiets onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten
plaatsen of te laten staan.

Artikel 5:12. Overlast van fiets of bromfiets
1.
Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang
van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van
overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid,
verboden is:
a. Bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te laten
staan of te plaatsen op een manier waardoor hinder optreedt voor
(andere) gebruikers van de fietsenstalling of parkeervoorziening.
b. Fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken te plaatsen of te laten
staan.
2.
Het is verboden fietsen of bromfietsen te laten staan in daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen als deze in kennelijke staat van verwaarlozing of
onvoldoende staat van onderhoud verkeren.
3.
Het college kan gebieden aanwijzen waar het, in het belang van het beheer
van de openbare ruimte, verboden is om:
a. een fiets of bromfiets langer dan 10 dagen onafgebroken te stallen.
b. Bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten te laten staan of te
plaatsen op een manier waardoor hinder optreedt voor (andere)
gebruikers van de fietsenstalling of parkeervoorziening.
c. Fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken te plaatsen of te laten
staan.
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. Het is verboden te venten op zondagen en op maandag t/m zaterdag
tussen 21.00 en 09.00 uur.
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op nader
door het college aan te wijzen gebieden, dagen of uren.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin

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 21.00 en 09.00 uur.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

In verband met de opkomende verkoop van lachgas is het nodig dat hier
een verbod op gelegd kan worden. In vele gevallen kan het verkopen van
lachgas onder ‘’venten’’ geschaard worden. Om hier een verbod op te
kunnen leggen, kan het college plaatsen aanwijzen waar het niet toegestaan
is op bepaalde dagen of uren te venten. Zo kan verkoop van lachgas
tegengegaan worden. Voorbeeld van Rotterdam hierin gevolgd.
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wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 5:18. Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

Artikel 5:18. Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te
nemen of te hebben.
2. Het college kan de vergunning weigeren wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden
geweigerd indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de
omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
4. Het college kan nadere regels stellen over de aanvraagprocedure, de
procedure tot vergunningverlening en de geldigheidsduur van de vergunning.
5. Het college kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen
of te hebben.
2. Het college kan de vergunning weigeren wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand;
b. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel
van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de
vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk
verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.
4. Het college kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

Afdeling 6. Openbaar water

Afdeling 6. Openbaar water en waterstaatswerken

Artikel 5:25. Ligplaats woonschepen en overige 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.
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 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 Drenthe of de Provinciale
landschapsverordening Drenthe.

Artikel 5:25. Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
4.
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.
5.
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.
6.
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 Drenthe of de Provinciale
landschapsverordening Drenthe.

Artikel 5:31A. Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder: - motorvoertuig; hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990; - bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid
onder e, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 5:31A. Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- Motorvoertuig; hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- Bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van
de Wegenverkeerswet 1994.
- Weg: hetgeen in artikel 1 eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1994 daaronder
wordt verstaan.

Artikel 5:32. Crossterreinen
1.
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig
of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een
wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel
daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met
het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.
2.
Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van
toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze
terreinen:

Artikel 5:32. Crossterreinen
1.
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of
een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd,
een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel
te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke
doel daartoe aanwezig te hebben.
2.
Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing
is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

Toetsing vindt nu plaats volgens de APV en het standplaatsenbeleid dat in
2008 en 2009 is vastgesteld. Dat beleid is niet bekend gemaakt en is dus
ook niet te beschouwen als een beleidsregel als bedoeld in de Awb.
Het voorliggende wegingskader APV is dermate ruim, dat het college
behoeft heeft aan een nadere specificatie van het wegingskader. De
ontwikkelingen vragen een actualisatie en formalisering van beleid.
Verder willen we wat meer grip krijgen en sturing geven aan het
standplaatsenbeleid, met betrekking tot onder andere de locaties en het
aantal te vergunnen standplaatsen per locatie. In dat kader is sprake van
zogenaamde ‘schaarse vergunningen’. Op grond van jurisprudentie worden
gemeenten verplicht de verdeling van schaarse vergunningen op een
voldoende transparante manier vorm te geven. Het college kan nadere
regels stellen.
Aan lid 3 wordt sub b toegevoegd, zodat er een weigeringsgrond
voorhanden is in het geval het verlenen van een vergunning voor een
standplaats ertoe zou leiden dat een redelijk verzorgingsniveau voor de
consument ter plaatse in gevaar komt.

Zie toelichting artikel 5:32.

In lid 3 is een begripsbepaling opgenomen. Begripsbepalingen kunnen
echter beter in één artikel staan (5:31A). Dit is handiger en overzichtelijker.
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3.
4.

a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de
omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste
lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder weg: hetgeen
in artikel 1 eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1994 daaronder wordt
verstaan.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het
Besluit geluidproductie sportmotoren.

b.

3.

in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de
omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste
lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit geluidproductie
sportmotoren.

Artikel 5:32. Crossterreinen
4.
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig
of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een
wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel
daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met
het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.
5.
Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van
toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze
terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de
omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het
eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.
6.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder weg: hetgeen
in artikel 1 eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1994 daaronder wordt
verstaan.
7.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit
geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:32. Crossterreinen
8.
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of
een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd,
een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel
te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke
doel daartoe aanwezig te hebben.
9.
Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing
is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de
omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste
lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.
10.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder weg: hetgeen in
artikel 1 eerste lid onder b Wegenverkeerswet 1994 daaronder wordt
verstaan.
11.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit
geluidproductie sportmotoren.

Afdeling 8. Verbod vuur te stoken

Afdeling 8. Vuurverbod en paasvuren

Artikel 5:34. Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen,
te stoken of te hebben.
2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de
omgeving, is het verbod niet van toepassing op:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen
worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. In de in lid drie bedoelde ontheffing neemt het college het voorschrift
op dat deze ontheffing niet geldig is bij code rood, zoals vastgesteld en
bekendgemaakt via natuurbrandgevaar.nl door de regionaal commandant van
dienst brandweer Drenthe.
5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kan het college
locaties voor paasvuren aanwijzen waar het verboden is deze te ontsteken bij
code oranje, zoals vastgesteld en bekendgemaakt via natuurbrandgevaar.nl door
de regionaal commandant van dienst brandweer Drenthe.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden
geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
7. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de
Provinciale milieuverordening.

Artikel 5:34. Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te
stoken of te hebben.
2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving,
is het verbod niet van toepassing op:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen
worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. De in lid 3 genoemde ontheffing kan ingetrokken worden wanneer bij
ontbranding gevaar ontstaat voor het omliggende gebied in verband met extreme
droogte of andere extreme weersomstandigheden.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden
geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
6. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de
Provinciale milieuverordening.

Afgelopen jaar is de codering voor brandgevaar gewijzigd. Code groen en
geel is nu fase 1 en code oranje en rood is nu fase 2. Bij fase 2 geldt
automatisch dat de ontheffing om te mogen branden ingetrokken dient te
worden. Dit is een werkwijze die te kort door de bocht is. Afgelopen jaar is
gebleken dat de nieuwe codering voor paasvuren te kort door de bocht is.
Ondanks de waarschuwing fase 2 hebben toch bijna alle paasvuren kunnen
branden op de oorspronkelijk geplande datum. Om deze reden is de
codering niet als leidende factor genomen, maar wordt deze nu als
advisering gebruikt. Paasvuren worden, in verband met deze veranderde
handelswijze, losgekoppeld van dit artikel en ondergebracht in een separaat
artikel.
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Artikel 5:34a. Paasvuren
1. Het college kan bepaalde locaties aanwijzen voor het ontsteken van paasvuren
waar het verbod als bedoeld in artikel 5:34 lid 1 niet van toepassing is op nader
door het college te bepalen dagen en tijden.
2. Het college kan nadere regels stellen betreffende het ontbranden van een
paasvuur.

Nieuw artikel voor paasvuren.
Voor paasvuren worden locaties aangewezen waar deze gebrand mogen
worden. Dat betekent dat op die plek het verbod zoals in artikel 5:34 niet
geldt op door het college bepaalde dagen en tijden. Daarnaast wordt de
waarschuwing voor droogte (fase 1 of 2) meegenomen in de advisering of
een paasvuur wel of niet mag branden. De vuren worden niet meer
automatisch verboden, maar er wordt per vuur maatwerk geleverd. Dit zal
gebeuren door middel van overzichtelijk kaartmateriaal, de geldende
weersomstandigheden en de voorwaarden die in het aanwijsbesluit
genoemd staan. Mocht een vuur niet kunnen branden, dan wordt een
termijn gegeven aan de organisator waarbinnen het vuur, mits de
omstandigheden dit toelaten, alsnog mag branden.
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