
 

 

 

 

 
 

 

Tabel met wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Gemeente Steenbergen  

 

Tekst huidige APV Nieuwe tekst 

 

Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Algemene Plaatselijke Verordening 2020 

 

Artikel 1:1 Definities 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- ”…) 
- 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; 

- ”…) 
 

Artikel 1:1 Definities 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- ”…) 
- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd 

is tot het nemen van een besluit ten aanzien 

van een omgevingsvergunning als bedoeld in 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

of ten aanzien van een al verleende 

omgevingsvergunning; 

- ”…) 
 

Hoofdstuk 2. Openbare orde Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, 

volksgezondheid en milieu 

 

Afdeling 1. Bestrijding van 

ongeregeldheden 

 

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van 

ongeregeldheden 

Artikel 2:1 Samenscholing en 

ongeregeldheden 

 

1. Het is verboden op een openbare plaats op 

enigerlei wijze de orde te verstoren, zich 

hinderlijk te gedragen, personen lastig te 

vallen, te vechten, deel te nemen aan een 

samenscholing, onnodig op te dringen of door 

uitdagend gedrag aanleiding te geven tot 

wanordelijkheden. 

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 

Artikel 2:1 Samenscholing en 

ongeregeldheden 

 

1. Het is verboden op een openbare plaats: 

a. op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich 

hinderlijk te gedragen, personen lastig te 

vallen, te vechten, deel te nemen aan een 

samenscholing, onnodig op te dringen, door 

uitdagend gedrag aanleiding te geven tot 

wanordelijkheden, 

b. iemand uit te jouwen of met 

aanstootgevende taal of op andere wijze lastig 

te vallen.  

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 
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politie zijn weg te vervolgen of zich in de door 

hem aangewezen richting te verwijderen. 

3. Het is verboden zich te begeven naar of te 

bevinden op openbare plaatsen die door 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 verbod, bedoeld in het derde lid.  

5. Dit artikel is niet van toepassing op 

betogingen, vergaderingen en godsdienstige 

en levensbeschouwelijke samenkomsten als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

 

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 

het bevoegde bestuursorgaan in het belang 

van de openbare veiligheid of ter voorkoming 

van ongeregeldheden zijn afgezet.  

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen 

van het verbod, bedoeld in het derde lid.  

5. Dit artikel is niet van toepassing op 

betogingen, vergaderingen en godsdienstige 

en levensbeschouwelijke samenkomsten als 

bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

 

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op 

openbare plaatsen 

 

1. Degene die het voornemen heeft op een 

openbare plaats een betoging te houden, 

waaronder begrepen een samenkomst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet 

openbare manifestaties, geeft daarvan voor de 

openbare aankondiging en ten minste 48 uren 

voordat de betoging wordt gehouden, 

schriftelijk kennis aan de burgemeester. 

”…) 
 

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op 

openbare plaatsen 

 

1. Degene die het voornemen heeft op een 

openbare plaats een betoging te houden, 

waaronder begrepen een samenkomst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet 

openbare manifestaties, geeft daarvan voor de 

openbare aankondiging en ten minste 72 uren 

voordat de betoging wordt gehouden, 

schriftelijk kennis aan de burgemeester. 

”…) 
 

Afdeling 2. Betoging 

 

 

Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte 

stukken 

 

 

Artikel 2:6 Beperking van verspreiden 

geschreven of gedrukte stukken of 

afbeeldingen 

”…) 

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of 

gedrukte stukken of afbeeldingen 

”…) 

Afdeling 4. Vertoningen op de weg 

 

 

Artikel 2:9 Straatartiest Artikel 2:9 Vertoningen op openbare 

plaatsen 

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien 
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wegen / of openbare plaats  en veilig gebruik van openbare plaatsen 

 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de 

weg/openbare plaats 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de 

openbare plaatsen 

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor 

het aanleggen, beschadigen en veranderen 

van een weg 

 

”…) 

4. Het verbod is voorts niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door het 

Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, de Verordening wegen 

Noord-Brabant 2010, de waterschapskeur, de 

Telecommunicatiewet of de Algemene 

Verordening Ondergrondse Infrastructuren. 

”…) 
 

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor 

het aanleggen, beschadigen en veranderen 

van een weg 

 

”…) 

4. Het verbod is voorts niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door het 

Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet 

beheer rijkswaterstaatswerken, de 

Verordening wegen Noord-Brabant 2010, de 

waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of 

de Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren. 

”…) 
 

Artikel 2:12 (Omgevings)vergunning voor 

het maken, veranderen van een uitweg 

Artikel 2:12 (Omgevings)vergunning voor 

het maken of veranderen van een uitweg 

 

Afdeling 6. Veiligheid op de weg 

 

 

Afdeling 7. Evenementen 

 

Afdeling 3. Evenementen 

Artikel 2:24 Definities 

 

”…) 
4. In deze afdeling wordt onder klein 

evenement  verstaan een eendaags 

evenement waarbij:  

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 

dan 250 personen; 

”…) 

Artikel 2:24 Definities 

 

”…) 
4. In deze afdeling wordt onder klein 

evenement  verstaan een evenement waarbij:  

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 

dan in totaal 250 personen; verspreid over het 

evenement;   

”…) 

Artikel 2:25 Evenement  

”…) 

2. In afwijking van artikel 1:8 tweede lid, kan 

een vergunning ook worden geweigerd als 

aanvraag voor een nieuw of gewijzigd 

evenement daarvoor minder dan twaalf weken 

voor de beoogde activiteit is ingediend  een 

behoorlijke behandeling van de aanvraag niet 

mogelijk is. 

Artikel 2:25 Evenement  

”…) 

2. In afwijking van artikel 1:8 tweede lid, kan 

een vergunning ook worden geweigerd als 

aanvraag voor een evenement daarvoor 

minder dan twaalf weken voor de beoogde 

activiteit is ingediend  een behoorlijke 

behandeling van de aanvraag niet mogelijk is. 

”…) 
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”…) 
5. De burgemeester kan binnen 14 dagen na 

ontvangst van de melding besluiten een 

evenement als bedoeld in lid 2 te verbieden 

dan wel daaraan nadere voorwaarden 

verbinden, als er aanleiding is te vermoeden 

dat door het evenement de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het 

milieu in gevaar komt. 

”…) 
 

5. De burgemeester kan binnen 14 dagen na 

ontvangst van de melding besluiten een 

evenement als bedoeld in lid 4 te verbieden 

dan wel daaraan nadere voorwaarden 

verbinden, als er aanleiding is te vermoeden 

dat door het evenement de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het 

milieu in gevaar komt. 

”…) 
 

Artikel 2:25a Weigering vergunning 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan 

een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:25, 

eerste lid, worden geweigerd, indien door het 

bevoegd gezag is geconstateerd dat de 

organisator van het evenement de 

vergunningvoorschriften van hetzelfde 

evenement in het jaar voorafgaand heeft 

overtreden.  

 

Artikel 2:25a Weigering vergunning 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan 

een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:25, 

eerste lid, worden geweigerd, indien door het 

bevoegd gezag is geconstateerd dat de 

organisator van het evenement de 

vergunningvoorschriften en de nadere regels 

evenementen van hetzelfde evenement in het 

jaar voorafgaand heeft overtreden.  

 

Afdeling 8. Toezicht op openbare 

inrichtingen 

 

Afdeling 4. Toezicht op openbare 

inrichtingen 

Artikel 2:27 Definitie 

 

1. In deze afdeling wordt onder openbare 

inrichting verstaan een hotel, restaurant, 

pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, 

buurthuis of clubhuis of elke andere voor het 

publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 

bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of 

dranken worden geschonken of rookwaren of 

spijzen voor directe consumptie ter plaatse 

worden bereid of verstrekt. 

”…) 

Artikel 2:27 Definitie 

 

1. In deze afdeling wordt onder openbare 

inrichting verstaan een hotel, restaurant, 

pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, 

snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of 

elke andere voor het publiek toegankelijke, 

besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt 

verstrekt of dranken worden geschonken of 

rookwaren of spijzen voor directe consumptie 

ter plaatse worden bereid of verstrekt. 

”…) 
 

 

Artikel 2.28b Vervallen vergunning 

De exploitatievergunning of verleende 

vrijstelling vervalt wanneer: 

a. de exploitatie van het horecabedrijf feitelijk 

is beëindigd of (gedeeltelijk) overgedragen; 

 

Artikel 2:28b Vervallen vergunning 

1. De exploitatievergunning of verleende 

vrijstelling vervalt wanneer: 

a. de exploitatie van het horecabedrijf feitelijk 

is beëindigd of (gedeeltelijk) overgedragen; 
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b. zes maanden zijn verlopen na het 

onherroepelijk worden van de 

exploitatievergunning, zonder dat van deze 

vergunning gebruik is gemaakt; 

c. gedurende zes maanden anders dan wegens 

overmacht geen gebruik is gemaakt van de 

exploitatievergunning. 

 

b. zes maanden zijn verlopen na het 

onherroepelijk worden van de 

exploitatievergunning, zonder dat van deze 

vergunning gebruik is gemaakt; 

c. gedurende zes maanden anders dan wegens 

overmacht geen gebruik is gemaakt van de 

exploitatievergunning. 

2. De burgemeester kan in afwijking van lid 1 

bepalen dat een exploitatievergunning niet van 

rechtswege vervalt dan wel op andere gronden 

vervalt. 

 

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over 

horecabedrijven als bedoeld in de Drank- 

en Horecawet 

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciele 

rechtspersonen en overige 

aangelegenheden uit de Drank- en 

Horecawet 

 

Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het 

verschaffen van nachtverblijf 

 

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het 

verschaffen van nachtverblijf 

Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenheden 

 

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden 

Afdeling 10A. Winkelbedrijven 

 

Afdeling 7A. Winkelbedrijven 

Afdeling 10B. Toezicht op bedrijfsmatige 

activiteiten en gebouwen 

 

Afdeling 7B. Toezicht op bedrijfsmatige 

activiteiten en gebouwen 

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en 

baldadigheid 

 

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van 

overlast, gevaar of schade 

 Artikel 2:48a Gebruik en verkoop van 

lachgas 

1. Het is verboden op openbare plaatsen en in 

voor publiek openstaande gebouwen lachgas 

te inhaleren uit een ballon of enig ander 

hulpmiddel, voorbereidingen daartoe te 

verrichten of ten behoeve van dat gebruik 

voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

2. Het is verboden op door het college 

aangewezen plaatsen lachgas al dan niet tegen 

betaling aan te bieden.  

 

Artikel 2:57 Loslopende honden 

 

Artikel 2:57 Loslopende honden 
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1.  Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden die hond te laten verblijven of te 

laten lopen: 

a. op openbare plaatsen binnen de bebouwde 

kom of op een andere door het college 

aangewezen openbare plaats zonder dat die 

hond aangelijnd is; 

b. op een voor het publiek toegankelijke en 

kennelijk als zodanig ingerichte school- en 

speelterrein, speelweide, zandbak en op een 

andere kennelijk voor sport- en2:57 of 

speeldoeleinden ingerichte plaats of op een 

andere door het college aangewezen plaats; 

c. buiten de bebouwde kom op een door het 

college aanwezen plaats indien de hond niet is 

aangelijnd;  

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het 

verbod genoemd in het eerste lid onder a niet 

geldt. 

3. De verboden genoemd in het eerste lid 

onder a en b gelden niet voorzover de 

eigenaar of houder van een hond zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond 

of sociale hulphond laat begeleiden of als een 

eigenaar of houder van een hond deze 

aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot 

geleidehond of sociale hulphond. 

 

1.  Het is de eigenaar of houder van een hond 

verboden die hond te laten verblijven of te 

laten lopen:  

a. op openbare plaatsen binnen de bebouwde 

kom of op een andere door het college 

aangewezen openbare plaats zonder dat die 

hond aangelijnd is; 

b. op een voor het publiek toegankelijke en 

kennelijk als zodanig ingerichte school- en 

speelterrein, speelweide, zandbak en op een 

andere kennelijk voor sport- enof 

speeldoeleinden ingerichte plaats of op een 

andere door het college aangewezen plaats; 

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het 

verbod genoemd in het eerste lid onder a niet 

geldt. 

3. De verboden genoemd in het eerste lid 

onder a en b gelden niet voor zover de 

eigenaar of houder van een hond zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond 

of sociale hulphond laat begeleiden of als een 

eigenaar of houder van een hond deze 

aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot 

geleidehond of sociale hulphond. 

 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

 

1. Degene die zich met een hond op een 

openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te 

zorgen dat de uitwerpselen van die hond 

onmiddellijk worden verwijderd. 

2. Degene die zich met een hond op een 

openbare plaats begeeft is verplicht een 

doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat 

geschikt is voor onmiddellijke verwijdering van 

de uitwerpselen van de hond. Onder 

doeltreffend hulpmiddel wordt verstaan: 

iedere fysieke voorziening die geschikt is om 

uitwerpselen mee op te ruimen zoals een 

plastic of papieren zakje, schepje en dergelijke. 

3. Degene die zich met een hond op een 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

 

1. Degene die zich met een hond op een 

openbare plaats begeeft is, binnen de 

bebouwde kom, verplicht ervoor te zorgen dat 

de uitwerpselen van die hond onmiddellijk 

worden verwijderd. 

2. Degene die zich met een hond op een 

openbare plaats begeeft is verplicht een 

doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat 

geschikt is voor onmiddellijke verwijdering van 

de uitwerpselen van de hond. Onder 

doeltreffend hulpmiddel wordt verstaan: 

iedere fysieke voorziening die geschikt is om 

uitwerpselen mee op te ruimen zoals een 

plastic of papieren zakje, schepje en dergelijke. 
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openbare plaats begeeft is verplicht dit 

hulpmiddel op vordering van een 

toezichthoudende ambtenaar te laten zien. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op de 

eigenaar of houder van een hond die zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond 

of sociale hulphond laat begeleiden. 

5. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 

toepassing op door het college aangewezen 

plaatsen. 

 

3. Degene die zich met een hond op een 

openbare plaats begeeft is verplicht dit 

hulpmiddel op vordering van een 

toezichthoudende ambtenaar te laten zien. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op de 

eigenaar of houder van een hond die zich 

vanwege zijn handicap door een geleidehond 

of sociale hulphond laat begeleiden. 

5. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 

toepassing op door het college aangewezen 

plaatsen. 

 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

 

1. Als 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: 

”…) 
 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden  

 

1. Als 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: 

”…) 

 

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van 

heling van goederen 

 

Afdeling 9. Bestrijding van heling van 

goederen   

Afdeling 13. Vuurwerk 

 

Afdeling 10. Consumentenvuurwerk 

 

Afdeling 14. Drugsoverlast 

 

Afdeling 11. Drugsoverlast 

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, 

veiligheidsrisicogebieden en 

cameratoezicht op openbare plaatsen 

 

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van 

de burgemeester 
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Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding 

 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 

154a van de Gemeentewet besluiten tot het 

tijdelijk doen ophouden van door hem 

aangewezen groepen van personen op een 

door hem aangewezen plaats als deze 

personen het bepaalde in artikelen 2:1, 2:47. 

2:48, 2:49, 2:50 en 2:73 van de Algemene 

plaatselijke verordening groepsgewijs niet 

naleven. 

  

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding  

 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 

154a van de Gemeentewet besluiten tot het 

tijdelijk doen ophouden van door hem 

aangewezen groepen van personen op een 

door hem aangewezen plaats als deze  

personen het bepaalde in de artikelen 2:1, 

2:47. 2:48, 2:49, 2:50 en 2:73 groepsgewijs niet 

naleven. 

 

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 

 

”…) 

i. De exploitant of de beheerder minder dan 

vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 

vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan 

één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking 

onherroepelijk veroordeeld is tot een 

onvoorwaardelijke geldboete van €500 of 

meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld 

in artikel 9, eerste lid, onder a, van het 

Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede 

wegens overtreding van: 

1) Bepalingen, gesteld bij of krachtens de 

Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en hoofdstuk 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2016; 

”…) 
 

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 

 

”…) 

i. De exploitant of de beheerder minder dan 

vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 

vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan 

één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking 

onherroepelijk veroordeeld is tot een 

onvoorwaardelijke geldboete van €500 of 

meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld 

in artikel 9, eerste lid, onder a, van het 

Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede 

wegens overtreding van: 

1) Bepalingen, gesteld bij of krachtens de 

Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 

Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze 

verordening; 

”…) 
 

Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting 

 

 

Afdeling 1. Voorkomen of beperken 

geluidshinder en hinder door verlichting 

Artikel  4:5b  Geluidhinder in de openlucht 

 

”…) 
5. 

Het verbod is niet van toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien door de Wet 

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet 

openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, 

het Activiteitenbesluit milieubeheer, het 

Artikel  4:5b  Geluidhinder in de openlucht 

 

”…) 
5. 

Het verbod is niet van toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien door de Wet 

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet 

openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, 

het Activiteitenbesluit milieubeheer, het 
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Bouwbesluit of de Provinciale 

milieuverordening Noord-Brabant 2010. 

Bouwbesluit 2012 of de Provinciale 

milieuverordening Noord-Brabant 2010. 

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 

 

1. Het is verboden buiten een inrichting op een 

zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten 

in werking te hebben of handelingen te 

verrichten dat voor een omwonende of voor 

de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het 

verbod. 

3. Het verbod is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door de Wet 

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet 

openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, 

het Activiteitenbesluit milieubeheer, het 

Bouwbesluit of de Provinciale 

milieuverordening Noord- Brabant 2010. 
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Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, 

mest, afvalstoffen enz.  

 

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, 

mest, afvalstoffen en dergelijke   

 

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 5:10 Parkeren anders dan op de 

rijbaan 

 

1. Het is verboden een voertuig te parkeren 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 5:10 Parkeren of laten stilstaan van 

voertuigen anders dan op de rijbaan 

 

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of 

te laten stilstaan op een door het college 

aangewezen, niet tot de rijbaan behorend 

weggedeelte. 

2. Het verbod is niet van toepassing op 

voertuigen die worden gebruikt voor 

werkzaamheden in opdracht van een 

bestuursorgaan of openbaar lichaam. 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of 

goederen of leden- en donateurwerving 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of 

goederen of leden- en donateurwerving 
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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, of 

b. door een instelling die is ingedeeld in het 

door het college voor het betreffende 

kalenderjaar vastgestelde collecte- en 

wervingsrooster, mits de inzameling of werving 

overeenkomstig dat collecte- en 

wervingsrooster en met inachtneming van de 

door het college gegeven voorwaarden 

plaatsvindt, of 

c. door een andere, door het college 

aangewezen instelling. 

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 

toepassing. 

 

 

 

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, of 

b. door een instelling die is ingedeeld in het 

door het college vastgestelde collecte- en 

wervingsrooster, mits de inzameling of werving 

overeenkomstig dat collecte- en 

wervingsrooster en met inachtneming van de 

door het college gegeven voorschriften 

plaatsvindt, of 

c. door een andere, door het college 

aangewezen instelling. 

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van 

toepassing. 

 

Artikel 5:15 Ventverbod 

 

1. Het is verboden te venten op door het 

college in het belang van de openbare orde 

aangewezen openbare plaatsen, dagen of 

uren.  

Artikel 5:15 Ventverbod 

 

1. Het is verboden te venten op door het 

college in het belang van de openbare orde 

aangewezen openbare plaatsen, dagen of 

uren.  
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2. Het college kan ontheffing verlenen van het 

verbod. 

3. Het college kan nadere regels stellen 

omtrent het venten. 

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. 

5. Het verbod is niet van toepassing op: 

a.  situaties waarin wordt voorzien door artikel 

5 van de Wegenverkeerswet. 

b. Het venten met gedrukte of geschreven 

stukken waarin gedachten en gevoelens 

worden geopenbaard. 

 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het 

verbod. 

3. Het college kan nadere regels stellen 

omtrent het venten. 

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. 

5. Het verbod is niet van toepassing op: 

a.  situaties waarin wordt voorzien door artikel 

5 van de Wegenverkeerswet 1994. 

b. Het venten met gedrukte of geschreven 

stukken waarin gedachten en gevoelens 

worden geopenbaard. 

Afdeling 6. Openbaar water 

 

Afdeling 6. Openbaar water en 

waterstaatswerken 

 

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 

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 is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door de 

Woningwet, de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het 

Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de 

Verordening water Noord- Brabant. 

4. Het college kan aan de rechthebbende op 

een vaartuig aanwijzingen geven met 

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 

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 is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door de 

Woningwet, de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het 

Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de 

Verordening water Noord- Brabant. 

4. Het college kan aan de rechthebbende op 

een vaartuig aanwijzingen geven met 
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betrekking tot het innemen, veranderen of 

gebruik van een ligplaats in het belang van de 

openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de 

milieuhygiëne en het aanzien van de 

gemeente.  

5. De rechthebbende op een vaartuig is 

verplicht alle door het college geven 

aanwijzingen met betrekking tot het innemen, 

veranderen of gebruik van een ligplaats op te 

volgen.  

 

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 geven 

aanwijzingen met betrekking tot het innemen, 

veranderen of gebruik van een ligplaats op te 

volgen.  

 

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 verbod lid is niet van toepassing op door 

het college aangewezen terreinen. Het college 

kan nadere regels stellen voor het gebruik van 

deze terreinen in het belang van: 

a. het voorkomen of beperken van overlast; 

b. van de bescherming van het uiterlijk aanzien 

van de omgeving en ter bescherming van 

andere milieuwaarden; 

c. de veiligheid van de deelnemers van de in 

het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of 

van het publiek. 

3. Het verbod is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt voorzien door de Wet 

milieubeheer of het Besluit geluidproductie 

sportmotoren. 

 

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 verbod lid is niet van toepassing op door 

het college aangewezen terreinen. Het college 

kan nadere regels stellen voor het gebruik van 

deze terreinen in het belang van: 

a. het voorkomen of beperken van overlast; 

b. van de bescherming van het uiterlijk aanzien 

van de omgeving en ter bescherming van 

andere milieuwaarden; 

c. de veiligheid van de deelnemers van de in 

het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of 

van het publiek. 

3. Het verbod is niet van toepassing op 

situaties waarin 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 

Afdeling 9. Verstrooiing van as Afdeling 9. Asverstrooiing  

 

  

Toelichting Toelichting 
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2:1, lid 1 

 

Het begrip samenscholing  is ontleend aan 
artikel 186 WvSr: Hij die opzettelijk bij 
gelegenheid van een volksoploop zich niet 

onmiddellijk verwijdert na het derde door of 

vanwege het bevoegde bestuursorgaan 

gegeven bevel, wordt, als schuldig aan 

deelneming aan samenscholing, gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 

of geldboete van de tweede categorie.  Onder 

omstandigheden is het denkbaar dat een 

samenscholing het karakter heeft van 

bijvoorbeeld een betoging. Gelet op de Wet 

openbare manifestaties moeten dit soort 

samenscholingen van de werking van dit 

artikel uitgezonderd worden. In het zesde lid is 

dit dan ook gebeurd. 

2:1, lid 1 

 

Het begrip samenscholing  is ontleend aan 
artikel 186 WvSr: Hij die opzettelijk bij 

gelegenheid van een volksoploop zich niet 

onmiddellijk verwijdert na het derde door of 

vanwege het bevoegde bestuursorgaan 

gegeven bevel, wordt, als schuldig aan 

deelneming aan samenscholing, gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 

of geldboete van de tweede categorie.  Onder 

omstandigheden is het denkbaar dat een 

samenscholing het karakter heeft van 

bijvoorbeeld een betoging. Gelet op de Wet 

openbare manifestaties moeten dit soort 

samenscholingen van de werking van dit 

artikel uitgezonderd worden. In het zesde lid is 

dit dan ook gebeurd. 

Voorts is het verbod van toepassing op het 

uitjouwen of op andere wijze lastig vallen van 

personen. Artikel 266 WvStr stelt het beledigen 

van personen strafbaar maar niet het 

uitjouwen of uitschelden van personen. Toch 

kunnen deze uitingen worden beschouwd als 

een verstoring van de openbare orde en zijn 

om die reden ongewenst.  

 

 2:48a  

 

Vanwege het uitblijven van landelijke 

wetgeving omtrent het gebruik van lachgas 

(distikstofmonoxide) en om gevaren en 

overlast als gevolg van het gebruik van hiervan 

tegen te kunnen gaan, is een totaalverbod op 

het gebruik van lachgas in de gehele gemeente 

opgenomen.  

In het tweede lid is een verbod opgenomen 

voor door het college aanwezen gebieden. Net 

als bij alcohol gaat het bij lachgas om een op 

zichzelf legaal te verkopen product. Een 

verbod op de verkoop kan daarom alleen 

worden ingesteld wanneer dit gepaard gaat 

met gedragingen die de openbare orde 

verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten 
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of anderszins overlast veroorzaken. Dit 

aanwijzingsbesluit zal worden gebaseerd op 

een bestuurlijke rapportage van de politie, 

waarin naar voren moet komen dat er in het 

betreffende gebied gedurende een langere 

periode sprake is van incidenten waarbij de 

openbare orde is verstoord als gevolg van de 

verkoop van lachgas. Op deze manier ontstaat 

er evenredigheid tussen middel en doel (artikel 

3:4 Algemene wet bestuursrecht). 

 

2:73 

 

In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het 

verboden is om consumentenvuurwerk af te 

steken op een ander tijdstip dan tussen 31 

december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van 

het daarop volgende jaar. Het afsteken van 

consumentenvuurwerk wordt op dit tijdstip 

toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van 

het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden 

rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan 

in de Nederlandse volkscultuur. Toch kunnen 

er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is 

toegelaten, plaatsen zijn waar het afsteken van 

consumentenvuurwerk te allen tijde niet 

toelaatbaar moet worden geacht (bijvoorbeeld 

bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen 

met rieten daken, in winkelstraten, bij 

dierenasiels enzovoorts). Dit artikel geeft het 

college via het eerste lid de bevoegdheid om 

plaatsen aan te wijzen waar het afsteken van 

consumentenvuurwerk altijd verboden is. Het 

tweede lid maakt het mogelijk om op te treden 

tegen het bezigen van consumentenvuurwerk 

in bijvoorbeeld een promenade, een passage, 

een portiek of een volksverzameling.  

 

2:73 

 

In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het 

verboden is om consumentenvuurwerk af te 

steken op een ander tijdstip dan tussen 31 

december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van 

het daarop volgende jaar. Het afsteken van 

consumentenvuurwerk wordt op dit tijdstip 

toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van 

het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden 

rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan 

in de Nederlandse volkscultuur. Toch kunnen 

er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is 

toegelaten, plaatsen zijn waar het afsteken van 

consumentenvuurwerk te allen tijde niet 

toelaatbaar moet worden geacht (bijvoorbeeld 

bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen 

met rieten daken, in winkelstraten, bij 

dierenasiels enzovoorts). Dit artikel geeft het 

college via het eerste lid de bevoegdheid om 

plaatsen aan te wijzen waar het afsteken van 

consumentenvuurwerk altijd verboden is. Het 

tweede lid maakt het mogelijk om op te treden 

tegen het bezigen van consumentenvuurwerk 

in bijvoorbeeld een promenade, een passage, 

een portiek of een volksverzameling. 

 

 


