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Was-wordt-tabel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Steenbergen 2021 – 2022
Onderdeel I: reguliere actualisatie APV
(artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit)
WAS
Algemene Plaatselijke Verordening 2021

WORDT
Algemene Plaatselijke Verordening 2022

Toelichting: actualisatie van de APV.
(artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:3, eerste lid (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.

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 en telefonisch kennis aan de
politie via 0900-8844.

Toelichting op de wijziging van artikel 2:3, eerste lid:
De burgemeester heeft maar 72 uren om kennis te nemen van de betoging en om dit door te geven aan de
politie. Om de snelheid erin te houden is het wenselijk om de inwoners te verplichten om zelf direct de
kennisgeving ook telefonisch bij de politie aan te geven.
(artikel I, onderdeel C, D en E van het wijzigingsbesluit)
WAS
WORDT
Artikel 2:24, eerste lid, sub d (Definities)
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en
Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet
gelegenheid geven tot dansen;

Artikel 2:28, zevende lid (Exploitatie openbare
inrichting)
7. De burgemeester verleent op verzoek of
ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in
het eerste lid aan openbare inrichtingen die
horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de
Drank- en Horecawet, indien
a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de
datum van aanvraag om vergunning als bedoeld
in het eerste lid geen incidenten gepaard gaande
met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting,
dan wel
b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt
en er zich geen weigeringsgronden voordoen als
bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid.

7. De burgemeester verleent op verzoek of
ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in
het eerste lid aan openbare inrichtingen die
horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de
Alcoholwet, indien
a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de
datum van aanvraag om vergunning als bedoeld
in het eerste lid geen incidenten gepaard gaande
met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting,
dan wel
b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt
en er zich geen weigeringsgronden voordoen als
bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid.
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WAS

WORDT

Artikel 2:28a, eerste lid, sub d (Intrekkingsgronden)
d. indien voor de exploitatie van een horecainrichting tevens een vergunning op basis van de
Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning
is ingetrokken.

d. indien voor de exploitatie van een horecainrichting tevens een vergunning op basis van de
Alcoholwet is vereist en deze vergunning is
ingetrokken.

Titel van Afdeling 5
Afdeling 5. Regulering paracommerciële
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de
Drank- en Horecawet

Afdeling 5. Regulering paracommerciële
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit
de Alcoholwet

Artikel 2:34a (Begripsbepaling)
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalokaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersonen;
- sterke drank;
- slijtersbedrijf;
- zwak-alcoholhoudende drank, dat wat
daaronder wordt verstaan in de Dranken Horecawet.

In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank;
- horecabedrijf;
- horecalokaliteit;
- inrichting;
- paracommerciële rechtspersonen;
- sterke drank;
- slijtersbedrijf;
- zwak-alcoholhoudende drank, dat wat
daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

Artikel 2:48, tweede lid (Verboden drankgebruik)
2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf
als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet;
een andere plaats dan een horecabedrijf als
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als
bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;
een andere plaats dan een horecabedrijf als
bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 3:7, eerste lid, sub h, onderdeel 1
(Weigeringsgronden)
1) Bepalingen, gesteld bij of krachtens de Dranken Horecawet, de Opiumwet, de
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze
verordening 2016;

1) Bepalingen, gesteld bij of krachtens de
Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet
2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3
van deze verordening 2016;

Aanpassingen van ‘Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening 2016 (APV)’
WAS

WORDT

Titel van de toelichting
‘Toelichting op de Algemene plaatselijke
verordening 2016 (APV)’

‘Toelichting op de Algemene plaatselijke
verordening (APV)’

Toelichting op ‘Artikel 2:27 Begripsbepalingen’
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WAS

WORDT

Het begrip leidinggevende is toegevoegd om
duidelijk te maken wat in artikel 2:28 bij de toetsing
in het kader van de Wet Bibob hieronder wordt
verstaan. De definitie is afkomstig vanuit de Dranken Horecawet waarbij horecabedrijf is vervangen
door openbare inrichting.

Het begrip leidinggevende is toegevoegd om
duidelijk te maken wat in artikel 2:28 bij de toetsing
in het kader van de Wet Bibob hieronder wordt
verstaan. De definitie is afkomstig vanuit de
Alcoholwet waarbij horecabedrijf is vervangen
door openbare inrichting.

Het begrip bezoeker is toegevoegd in lid 1 onder d.
Dit om dit begrip te verduidelijken. Voor dit begrip
is aansluiting gezocht bij de Drank en Horecawet.

Het begrip bezoeker is toegevoegd in lid 1 onder d.
Dit om dit begrip te verduidelijken. Voor dit begrip
is aansluiting gezocht bij de Alcoholwet.

WAS

WORDT

Toelichting op ‘2:28’
De vergunning voor het exploiteren en geopend
hebben van een openbare inrichting is
persoonsgebonden. De persoon van de exploitant
speelt immers een belangrijke rol in de wijze van
exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze
exploitatie het woon- en leefklimaat en de
openbare orde beïnvloedt. Mede daarom is in het
tweede lid als weigeringsgrond opgenomen dat de
vergunning kan worden geweigerd indien de
leidinggevende(n) in enig opzicht van slecht
levensgedrag is/zijn. Aansluiting is hier gezocht bij
de terminologieen inhoud van wat hieronder wordt
verstaan in artikel 8 van de Drank- en Horecawet
en het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en
Horecawet 1999. De toetsingsgronden zijn hier van
overeenkomstige toepassing.

De vergunning voor het exploiteren en geopend
hebben van een openbare inrichting is
persoonsgebonden. De persoon van de exploitant
speelt immers een belangrijke rol in de wijze van
exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze
exploitatie het woon- en leefklimaat en de
openbare orde beïnvloedt. Mede daarom is in het
tweede lid als weigeringsgrond opgenomen dat de
vergunning kan worden geweigerd indien de
leidinggevende(n) in enig opzicht van slecht
levensgedrag is/zijn. Aansluiting is hier gezocht bij
de terminologieën inhoud van wat hieronder wordt
verstaan in artikel 8 van de Alcoholwet. De
toetsingsgronden zijn hier van overeenkomstige
toepassing.

Toelichting op ‘2:34b’
In artikel 2:34a zijn begripsbepalingen opgenomen.
Verwezen wordt naar de Drank- en Horecawet.

In artikel 2:34a zijn begripsbepalingen opgenomen.
Verwezen wordt naar de Alcoholwet.

Toelichting op ‘Artikel 2:40i, vierde en vijfde lid’
Voor de reikwijdte van het begrip ‘niet in enig
opzicht van slecht levensgedrag’ wordt aangesloten
bij de terminologie van de Drank- en Horecawet.

Voor de reikwijdte van het begrip ‘niet in enig
opzicht van slecht levensgedrag’ wordt aangesloten
bij de terminologie van de Alcoholwet.

Toelichting op ‘Afdeling 7A (artikel 2:40a t/m
2:40hh, Regeling APV’
Om administratieve lasten te verlichten kan voor
wat betreft de beheerder worden volstaan met een
melding zodat bij wijziging van de beheerder de
vergunning kan worden aangepast. Dit is conform
het model waarmee wordt gewerkt bij een dranken horecavergunning en de horecaexploitatievergunning. De mogelijkheid is wel
aanwezig dat bij nieuwe beheerders deze Bibob
getoetst kunnen worden.

Om administratieve lasten te verlichten kan voor
wat betreft de beheerder worden volstaan met een
melding zodat bij wijziging van de beheerder de
vergunning kan worden aangepast. Dit is conform
het model waarmee wordt gewerkt bij een
alcoholvergunning en de horecaexploitatievergunning. De mogelijkheid is wel
aanwezig dat bij nieuwe beheerders deze Bibob
getoetst kunnen worden.

Toelichting op de wijziging van de artikelen 2:24, 2:28, 2:28a, 2:34a, het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5,
artikel 2:48, 3:7 en uit de toelichting op de Algemene plaatselijke verordening onder ‘artikel 2:27
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Begripsbepalingen’, ‘2:28’, ‘2:34b’, ‘Artikel 2:40i, vierde en vijfde lid’ en ‘Afdeling 7a (artikel 2:40a t/m 2:40hh,
Regeling APV’:
De Drank- en Horecawet is gewijzigd. De gewijzigde wet is per 1 juli 2021 in werking getreden. De wet wordt
voortaan aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 van de wet. Ook komt onder
andere het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 te vervallen. Tot slot wordt de spelfout in
het woord ‘terminologieen’ hersteld.
(artikel I, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Artikel 2:26 Ordeverstoring

1. Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.
2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar
goederen te dragen, bij zich te hebben of te
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is
ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in
strijd met de openbare orde.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

1. Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.

WAS

WORDT

Artikel 2:50b Verbod op zichtbare uitingen van
verboden organisaties
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor
het publiek toegankelijke openstaande gebouwen
en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te
dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die
uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij
rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit
verboden is verklaard of is ontbonden vanwege
een werkzaamheid of doel in strijd met de
openbare orde.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin
geregelede onderwerp wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht.
Toelichting op 2:26, tweede lid en artikel 2:50b:
Bij de vorige wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening was het een grote wens van het Openbaar
Ministerie om hierin een verbod op te nemen tot het dragen van uiterlijke kenmerken van verboden
organisaties (motorclubs) in de publieke ruimte. Dit heeft geresulteerd in artikel 2:26 lid 2 (nieuw) en artikel
2:50b (nieuw) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Steenbergen. Artikel 2:26 lid 2 ziet
op het dragen van uiterlijke kenmerken van verboden organisaties op evenementen en artikel 2:50b het
dragen van deze uiterlijke kenmerken op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven. Op 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1946) heeft de Hoge Raad
echter geoordeeld dat artikel 2:50b van de APV, die meerdere gemeenten overigens in hun APV hadden
opgenomen, in strijd is met het grondrecht van vrijheid van meningsuiting (artikel 7, lid 3, van de Grondwet).
Daarop kan alleen bij wet in formele zin uitzondering worden gemaakt, niet in een wet in materiële zin, zoals
de APV. De Hoge Raad verklaart artikel 2:50b APV daarmee onverbindend. De VNG adviseert deze artikelen
te schrappen. Omdat deze artikelen ook in de APV van Steenbergen staan, worden zij er middels de huidige
wijziging weer uit gehaald.
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(artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:64, derde en vierde lid (Bijen)
3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a,
is niet van toepassing voor de bijenhouder die
rechthebbende is op de woningen of gebouwen
bedoeld in dat lid.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en
onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder
die rechthebbende is op de woningen of
gebouwen bedoeld in dat lid.

4. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b,
is niet van toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de verordening Wegen NoordBrabant 2012;

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en
onder b, is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de verordening Wegen
Noord-Brabant 2012;

Toelichting op de wijziging van artikel 2:64:
Dit bevat een redactionele wijziging van artikel 2:64, tweede en derde lid.
(artikel I, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:73a Carbidschieten
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een
reactie tussen calciumacetylide (carbid)
en water, of een gasmengsel met vergelijkbare
eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een
reactie tussen calciumacetylide (carbid)
en water, of een gasmengsel met vergelijkbare
eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
2. Het is verboden om gebruik te maken van een
knalhamer, klaphamer of knalijzer, waarbij door
middel van een poeder (zoals een mengsel van
zwavel en kaliumchloraat, kaliumnitraat of
kaliumcarbonaat) een knal of ontploffing wordt
veroorzaakt.

2. Het college kan een ontheffing verlenen van het
verbod in de periode van 31 december 10.00 uur
en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende
jaar.

3. Het college kan een ontheffing verlenen van het
verbod in het eerste lid in de periode van 31
december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het
daaropvolgende jaar.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer,
de Wet wapens en munitie of het Wetboek van
Strafrecht.

4. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet wapens en
munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Toelichting op de wijziging van artikel 2:73a:
Het nieuwe tweede lid: Het verbod uitbreiden met knalhamer, klaphamer of knalijzer omdat dit ook flinke
knallen veroorzaakt, kan leiden tot overlast en gevaarlijk kan zijn. Het effect is te vergelijken met
carbidschieten. Door dit verbod op te nemen wordt er ook voorkomen dat de knalhamer, klaphamer of
knalijzer de vervanger wordt van het al verboden carbidschieten.
Het nieuwe derde lid: aanpassing om nummering correct door te laten lopen en een aanpassing om het artikel
te specificeren, zodat er geen verwarring ontstaat, dat er enkel een ontheffing kan worden verleend van het
carbidschietverbod en niet van het verbod op het gebruik maken van de knalhamer, klaphamer of knalijzer.
Het nieuwe vierde lid: aanpassing om de nummering correct door te laten lopen en een aanpassing in het
kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, namelijk dat er in de Wet milieubeheer én
Omgevingswet niks wordt geregeld over carbidschieten.
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(artikel I, onderdeel I, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het
verboden zich op een openbare plaats op te
houden met het kennelijke doel om, al dan niet
tegen betaling, middelen als bedoeld in artikelen 2
of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar,
af te leveren, aan te bieden of te verwerven,
daarbij behulpzaam te zijn of daarin te
bemiddelen.

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het
verboden op of aan de weg post te vatten of zich
daar heen en weer te bewegen en zich op of aan
wegen in of op een voertuig te bevinden of
daarmee heen en weer rond te rijden, met het
kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling,
middelen als bedoeld in artikelen 2 of 3 van de
Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet
tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te
verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te
bemiddelen.

Toelichting: de politie stelt bestuurlijke rapportages op waaruit volgt dat de overtreder bij vermoedens van
drugshandel al rijdend vanuit zijn voertuig langs de kant wordt gezet en er drugs wordt aangetroffen. Binnen
het district is vaak de discussie gevoerd of een rijdend voertuig (die van de weg wordt gehaald met een
stopteken) strikt gezien valt onder ‘zich op een openbare plaats op te houden’. De reacties luidden dat dit
onvoldoende is voor een overtreding in de APV. Om die reden wordt de gedraging nu nader geconcretiseerd
en wordt het ‘op of aan wegen in of op een voertuig of daarmee heen en weer of rond te rijden’ expliciet aan
het artikel toegevoegd. Op deze manier is de kans kleiner dat de gemeente op dit punt onderuit gaat bij
bezwaar of beroep.
(artikel I, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:79, eerste lid (Aanpak woonoverlast)
1. Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik
geeft aan een persoon die niet als ingezetene met
een adres in de gemeente in de basisregistratie
personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat
door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf
of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of
dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.

1. Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik
geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in
of vanuit die woning of dat erf of in de
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf
geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.

Toelichting op de wijziging van artikel 2:79:
In artikel 2:79 van de APV is een zorgplicht opgenomen van gebruikers en verhuurders van woningen om geen
ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden te veroorzaken. De burgemeester kan op grond hiervan
gedragsaanwijzingen geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen en aan verhuurders. Tot 1
januari 2021 was de gedragsaanwijzing aan verhuurders alleen mogelijk als de persoon die overlast gaf niet
als ingezetene in de desbetreffende gemeente stond ingeschreven. Met de inwerkingtreding van de Wet
toeristische verhuur van woonruimte (Stb. 2020, 460) op 1 januari 2021 is die beperking vervallen. In verband
hiermee is artikel 2:79 aangepast. Om woonoverlast beter tegen te gaan, geldt de zorgplicht van verhuurders
voortaan voor het gedrag van alle huurders en niet meer alleen voor huurders die niet-ingezetene zijn. Dat
betekent dat verhuurders zorgdragen dat de huurders van woningen die zij verhuren geen ernstige en
herhaaldelijke hinder veroorzaken. De burgemeester kan bij woonoverlast voortaan direct een verhuurder
aanspreken en hoeft niet eerst de huurder te hebben aangesproken. Dit is wenselijk wanneer verschillende
huurders van dezelfde verhuurder hinder hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in panden
waar meerdere huurders wonen of waar huurders snel wisselen. De burgemeester kan dan dus – als ultimum
remedium – direct aan een verhuurder een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.
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(artikel I, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 3:7 aanhef eerste lid, en eerste lid sub f en
het tweede lid sub b (Weigeringsgronden
raamprostitutie)
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt
een vergunning geweigerd als:
[e.v.]
f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of
zullen zijn die, als het prostituees betreft,
nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt, als het overige personen betreft, nog
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,
slachtoffer zijn van mensenhandel of
verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de
Vreemdelingenwet 2000;
[e.v.]

1. Een vergunning wordt geweigerd als:
[e.v.]
f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of
zullen zijn die, als het prostituees betreft,
nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben
bereikt, als het overige personen betreft, nog
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,
slachtoffer zijn van mensenhandel of
verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de
Vreemdelingenwet 2000;

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste
lid, onder g, wordt gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een
zodanige voorwaardelijke straf;
b. vrijwillige betaling van een geldsom als
bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a,
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76,
derde lid, onder a, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom
minder dan € 375 bedraagt.

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste
lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een
zodanige voorwaardelijke straf;
c. betaling van een geldsom als
bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a,
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76,
tweede lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, tenzij de geldsom
minder dan € 375 bedraagt.

[e.v.]

Toelichting op de wijziging van artikel 3:7:
In dit onderdeel worden vier wijzigingen aangebracht in artikel 3:7, dat over de weigeringsgronden van de
prostitutievergunning gaat. Deze houden verband met gedragseisen die aan de exploitant en beheerder van
een seksinrichting worden gesteld.
In de aanhef vervalt de zinsnede ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, omdat dit in tegenspraak is met
artikel 3:1 van de APV. Daarin staat dat artikel 1:8 (algemene weigeringsgronden) niet van toepassing is op
het prostitutiehoofdstuk. Bij de aanpassing van de APV in 2020 hebben wij deze zinsnede abusievelijk
toegevoegd.
De wijziging in het eerste lid, onder f, betreft een wijziging van de leeftijd die bij een vorige actualisatie
vermoedelijk is vergeten en nu wordt meegenomen.
In het tweede lid, aanhef en onder b, wordt een schikking met een veroordeling gelijkgesteld. Hiervoor is in
het verleden aansluiting gezocht bij het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet. De verwijzing naar
de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is geactualiseerd. De schikking is in die wet vervangen door
een bestuurlijke strafbeschikking, waarin een geldboete kan worden opgelegd (artikel 76, tweede lid, AWR).
Ook in het Alcoholbesluit dat het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet per 1 juli 2021 vervangt,
is deze wijziging op deze wijze doorgevoerd. In verband hiermee is ook het woord ‘vrijwillige’ voor ‘betaling’
geschrapt. Voor de schikking op grond van artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht
volgt de vrijwilligheid uit het accepteren van de schikkingsvoorwaarden.
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Overige aanpassingen van ‘Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening (APV)’
(artikel I, onderdeel L, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Onder het kopje ‘Algemeen’
Periodiek wordt de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) geactualiseerd in verband
met wijzigingen in wet- en regelgeving,
jurisprudentie en praktijkervaringen. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft haar modelAPV in de zomer van 2015 herzien.

Periodiek wordt de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) geactualiseerd in verband
met wijzigingen in wet- en regelgeving,
jurisprudentie en praktijkervaringen. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) herziet elk jaar
haar model-APV.

In regionaal verband is in 2012 een regionaal
model van de APV tot stand gekomen, gebaseerd
op het model van de VNG en aangepast naar de
regionale behoeften. Gezien de ontwikkelingen en
de wijziging van het model door de VNG in 2015, is
in regionaal verband in september 2015 wederom
een regionaal model-APV vastgesteld. Dit regionale
model is uitgangspunt van de APV 2016 van de
gemeente Steenbergen. Op deze manier kan
worden bereikt dat op regionaal niveau de
uniformiteit en kwaliteit van deze regelgeving
zo veel mogelijk wordt geborgd. Er zijn een aantal
artikelen toegesneden op de eigen, lokale situatie
in de gemeente Steenbergen.

In regionaal verband is in 2012 een regionaal
model van de APV tot stand gekomen, gebaseerd
op het model van de VNG en aangepast naar de
regionale behoeften. Gezien de ontwikkelingen en
de wijziging van het model door de VNG, wordt in
regionaal verband jaarlijks een regionaal modelAPV vastgesteld. Dit regionale model is het
uitgangspunt van de APV van de gemeente
Steenbergen. Op deze manier kan worden bereikt
dat op regionaal niveau de uniformiteit en kwaliteit
van deze regelgeving zo veel mogelijk wordt
geborgd. Er zijn een aantal artikelen toegesneden
op de eigen, lokale situatie in de gemeente
Steenbergen.

Toelichting op de wijziging onder het kopje ‘Algemeen’:
Deze algemene toelichting is sterk verouderd en is nu algemeen geformuleerd zodat het op elke versie van
de APV van toepassing is.
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Onderdeel II: actualisatie APV i.v.m. de Omgevingswet
(artikel II, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 1:1 (Definities)
In deze verordening wordt verstaan onder:
- bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen
die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994;
- 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;
- bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van de Bouwverordening gemeente
Steenbergen;
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994;
- college: het college van burgemeester en
wethouders;
- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;
- handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van
goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen;
- motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- openbaar water: wateren die voor het publiek
bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties;
- parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht;
- voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine
wagens, zoals kruiwagens, kinderwagens, en
rolstoelen;
- weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van
de Wegenverkeerswet 1994 daaronder wordt
verstaan.

In deze verordening wordt verstaan onder:
- bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen
die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994;
- beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder
wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de
Omgevingswet;
- bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is
tot het nemen van een besluit ten aanzien van een
omgevingsvergunning als bedoeld in de
Omgevingswet.
- bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in
de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;
- bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1, eerste lid, onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994;
- college: het college van burgemeester en
wethouders;
- gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in
bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
- handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van
goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
wordt een commercieel belang te dienen;
- motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- openbaar water: wateren die voor het publiek
bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;
- openbare plaats: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet openbare
manifestaties;
- parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- rechthebbende: degene die over een zaak
zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht;
- voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine
wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en
rolstoelen;
- weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel
1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet
1994.
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(artikel II, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 1:2, derde lid (Beslistermijn)
3.In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
toepassing als beslist wordt op een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, tweede
lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
tweede lid, aanhef en onder a, of artikel 4:11 of
een vergunning als bedoeld in artikel 2:12.
(artikel II, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit)
WAS

3. Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag
om een omgevingsvergunning.

WORDT

Artikel 1:4, derde lid (Voorschriften en
beperkingen)
3. Dit artikel is niet van toepassing op een
omgevingsvergunning.
(artikel II, onderdeel D, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 1:5, eerste en tweede lid (Persoonlijk
karakter van vergunning of ontheffing)
De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij
bij of krachtens deze verordening anders is
bepaald.

1. De vergunning of ontheffing is persoonlijk.

2. Bij of krachtens deze verordening kan anders
zijn bepaald.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op een
omgevingsvergunning.
(artikel II, onderdeel E, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 1:6, eerste en tweede lid (Intrekking of
wijziging van vergunning of ontheffing)
De vergunning of ontheffing kan worden
ingetrokken of gewijzigd als:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt;
b. op grond van een verandering van de
omstandigheden of inzichten opgetreden na het
verlenen van de vergunning of ontheffing,
intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het
belang of de belangen ter bescherming waarvan
de vergunning of ontheffing is vereist;
c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden
voorschriften en beperkingen niet zijn of worden
nagekomen;
d. van de vergunning of ontheffing geen gebruik
wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van
een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;
of
e. de houder dit verzoekt.

1. De vergunning of ontheffing kan worden
ingetrokken of gewijzigd als:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt;
b. op grond van een verandering van de
omstandigheden of inzichten opgetreden na het
verlenen van de vergunning of ontheffing,
intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het
belang of de belangen ter bescherming waarvan de
vergunning of ontheffing is vereist;
c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden
voorschriften en beperkingen niet zijn of worden
nagekomen;
d. van de vergunning of ontheffing geen gebruik
wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een
gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of
e. de houder dit verzoekt.
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WAS

WORDT
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
een omgevingsvergunning.

(artikel II, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:10, tweede t/m zevende lid (Voorwerpen
op of aan een openbare plaats)
2. De vergunning wordt verleend als
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als
het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit
betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j
of k, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

[vervalt]

3. Het verbod 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 en/of openbare plaats is verleend.

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; en
c. voorwerpen of stoffen waarop gedachten
of gevoelens worden geopenbaard.
d. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke
regeling een vergunning voor het gebruik van de
weg en/of openbare plaats is verleend.

4. Het verbod geldt tevens niet voor de volgende
voorwerpen mits wordt voldaan aan het bepaalde
in de nadere regels uit hoofde van het vierde lid:
a. terrassen als bedoeld in artikel 2:27 eerste lid
onder b;
b. uitstallingen;
c. bouwobjecten;
d. reclameborden;
e. plantenbakken en banken;
f. nader door het college aan te wijzen categorieën
van voorwerpen.

3. Het verbod is voorts niet van toepassing op de
volgende voorwerpen, mits wordt voldaan aan de
krachtens het vierde lid gestelde nadere regels:
a. terrassen als bedoeld in artikel 2:27 eerste lid
onder b;
b. uitstallingen;
c. bouwobjecten, mits daarvan uiterlijk vijf
werkdagen van tevoren een melding aan het
college is gedaan;
d. reclameborden;
e. plantenbakken en banken;
f. nader door het college aan te wijzen
voorwerpen.

5. Het college stelt nadere regels voor de
categorieën, bedoeld in het vierde lid;

4. Het college stelt nadere regels voor de
categorieën, bedoeld in het derde lid;

6. 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
Verordening wegen Noord-Brabant 2010.

5. Het verbod is voorts niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de Omgevingswet,
provinciale omgevingsverordening of
waterschapsverordening.

7.In dit artikel wordt onder bevoegd
bestuursorgaan verstaan 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.

6. In dit artikel wordt onder bevoegd
bestuursorgaan verstaan 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.
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WAS

WORDT

8.Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld
in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

7. Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld
in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

(artikel II, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:11, eerste, tweede en vierde lid
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen,
beschadigen en veranderen van een weg)
1.Het is verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een
weg aan te leggen, de verharding daarvan op te
breken, in een weg te graven of te spitten, aard of
breedte van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de wijze van
aanleg van een weg.

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het college een weg aan te leggen,
de verharding daarvan op te breken, in een weg te
graven of te spitten, aard of breedte van de
wegverharding te veranderen of anderszins
verandering te brengen in de wijze van aanleg van
een weg.

2.De vergunning wordt verleend: als
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, als
de activiteiten zijn verboden bij een
bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; of

2. De vergunning wordt verleend: als
omgevingsvergunning door het college, als de
activiteiten zijn verboden bij een omgevingsplan;

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.

4. Het verbod is voorts niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de Omgevingswet,
provinciale omgevingsverordening of
waterschapsverordening of op situaties waarin
wordt voorzien door artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, het
Wetboek van Strafrecht of het bepaalde bij of
krachtens de Telecommunicatiewet of de
Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren.

(artikel II, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:12, derde lid, (Omgevings)vergunning voor
het maken of veranderen van een uitweg
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur of de
Verordening wegen Noord-Brabant 2010.

3. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de Omgevingswet,
provinciale omgevingsverordening of
waterschapsverordening.
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(artikel II, onderdeel I, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:21, tweede lid (Voorzieningen voor
verkeer en verlichting)
2.Het eerste lid is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Waterstaatswet
1900, de Onteigeningswet, of de
Belemmeringenwet Privaatrecht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de
Omgevingswet.

(artikel II, onderdeel J, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:28, tweede lid (Exploitatie openbare
inrichting)
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
weigert de burgemeester de vergunning indien de
exploitatie van de openbare inrichting in strijd is
met een geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit en geen medewerking is of
zal worden verleend aan het afwijken middels een
omgevingsvergunning. De burgemeester kan de
vergunning als bedoeld in het eerste lid eveneens
weigeren indien de leidinggevende(n) in enig
opzicht van slecht levensgedrag is/zijn.

2. De burgemeester weigert de vergunning als de
exploitatie van de openbare inrichting in strijd is
met het omgevingsplan, met een omgevingsplan
dat in ontwerp ter inzage ligt of met een
voorbereidingsbesluit.

(artikel II, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:39, derde lid onder b (Speelgelegenheden)
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
weigert de burgemeester de vergunning als:
a. 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. de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd
is met een geldend bestemmingsplan.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
weigert de burgemeester de vergunning als:
a. 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. de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd
is met het omgevingsplan, met een omgevingsplan
dat in ontwerp ter inzage ligt of met een
voorbereidingsbesluit.

(artikel II, onderdeel L, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:40e, onder c (Weigeringsgronden)
c. de vestiging of de exploitatie van de inrichting in
strijd is met een geldend bestemmingsplan,
stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening en
geen medewerking is of zal worden verleend aan
het afwijken middels een omgevingsvergunning;

c. de vestiging of de exploitatie van de inrichting in
strijd is met een geldend omgevingsplan en geen
medewerking is of zal worden verleend aan het
afwijken middels een omgevingsvergunning;

(artikel II, onderdeel M, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:40i, vierde lid onder e (Tegengaan onveilig,
niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat)
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WAS

WORDT

4. De burgemeester kan een vergunning als
bedoeld in het derde lid weigeren:
[e.v.]
e. Indien de vestiging of de exploitatie in strijd is
met een geldend bestemmingsplan
of een geldende Leefmilieuverordening;
[e.v.]

4. De burgemeester kan een vergunning als
bedoeld in het derde lid weigeren:
[e.v.]
e. Indien de vestiging of de exploitatie in strijd is
met een geldend omgevingsplan;
[e.v.]

(artikel II, onderdeel N, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:60, eerste lid (Houden of voeren van
hinderlijke of schadelijke dieren)
1. Het is verboden op door het college ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade
aan de openbare gezondheid aangewezen
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met
inachtneming van de door het college gestelde
regels; of
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in
het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of
d. te voeren.

(artikel II, onderdeel O, van het wijzigingsbesluit)
WAS

1. Het is verboden op door het college ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade
aan de openbare gezondheid aangewezen
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer, zoals die wet luidde direct
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met
inachtneming van de door het college gestelde
regels; of
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in
het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of
d. te voeren.

WORDT

Artikel 2:64, vierde lid (Bijen)
4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en
onder b, is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de verordening Wegen
Noord-Brabant 2012;

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en
onder b, is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de provinciale
omgevingsverordening;

(artikel II, onderdeel P, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 2:71 (Definitie)
In deze afdeling wordt onder
consumentenvuurwerk verstaan hetgeen
daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.

In deze afdeling wordt onder
consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van
categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1
van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als
vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld
voor particulier gebruik.

(artikel II, onderdeel Q, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 3:7, eerste lid onder j (Weigeringsgronden)
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WAS

WORDT

j. De voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf
strijd zal opleveren met een geldend
bestemmingsplan, een bestemmingsplan in
ontwerp dat ter inzage is gelegd, een
beheersverordening.

j. De voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf
strijd zal opleveren met het omgevingsplan of een
bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan.

(artikel II, onderdeel R, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 3:9, eerste lid onder g (Intrekkingsgronden)
1. De vergunning wordt ingetrokken als:
[e.v.]
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert
met een geldend bestemmingsplan, een
beheersverordening.

1. De vergunning wordt ingetrokken als:
[e.v.]
g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert
met het omgevingsplan.

(artikel II, onderdeel S, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 4:1 (Definities)
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- houder van een inrichting: degene die als
eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins
een inrichting drijft;
- collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek
aan één of een klein aantal inrichtingen is
verbonden;
- incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die
gebonden is aan één of een klein aantal
inrichtingen;

In deze afdeling wordt verstaan onder:
- Activiteitenbesluit milieubeheer:
Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit
luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet;
- collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek
aan één of een klein aantal inrichtingen is
verbonden;
- geluidsgevoelige gebouwen: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1.1. van het
Activiteitenbesluit milieubeheer;

- geluidsgevoelige gebouwen: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1.1 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer;
- geluidsgevoelige terreinen: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1.1 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer;
- inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien
verstande dat de artikelen 4.2 tot en met 4.5
uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type
A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit
milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch
is versterkt.

- geluidsgevoelige terreinen: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 1.1. van het
Activiteitenbesluit milieubeheer;
- houder van een inrichting: degene die als
eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins
een inrichting drijft;
- incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die
gebonden is aan één of een klein aantal
inrichtingen;
- inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in
artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet
luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet, met dien verstande dat de
artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van
toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als
bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch
is versterkt.

(artikel II, onderdeel T, van het wijzigingsbesluit)
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WAS

WORDT

Artikel 4:5, eerste lid onder c en vierde lid
(Onverstrekte muziek)
1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte
muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder
f en vijfde lid van het Activiteitenbesluit
milieubeheer binnen inrichtingen is de in het
tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met
dien verstande dat:
[e.v.]
c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen, voor zover het woningen betreft,
gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in
artikel 1 van de Wet geluidhinder en
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d,
van het Besluit geluidhinder;
[e.v.]

1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte
muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder
f, en vijfde lid, van het Activiteitenbesluit
milieubeheer binnen inrichtingen is de in het
tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met
dien verstande dat:
[e.v.]
c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen, voor zover het woningen betreft,
gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in
artikel 1 van de Wet geluidhinder en
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d,
van het Besluit
geluidhinder, zoals die wet en dat besluit luidden
direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet;
[e.v.]

4. Als versterkte elementen worden gecombineerd
met onversterkte elementen, wordt het hele
samenspel beschouwd als versterkte muziek en is
het Activiteitenbesluit milieubeheer van
toepassing.

4. Als versterkte elementen worden gecombineerd
met onversterkte elementen, wordt het hele
samenspel beschouwd als versterkte muziek en is
dit artikel niet van toepassing.

(artikel II, onderdeel U, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 4:5b, vijfde lid (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 Bouwbesluit 2012 of de
Provinciale milieuverordening Noord-Brabant
2010.
(artikel II, onderdeel V, van het wijzigingsbesluit)
WAS

5. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien bij of krachtens de
Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare
manifestaties, het Vuurwerkbesluit, of de
provinciale omgevingsverordening.

WORDT

Artikel 4:6, derde lid (Overige geluidhinder)
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 2012 of de
Provinciale milieuverordening Noord- Brabant
2010.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien bij of krachtens de
Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare
manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de
provinciale omgevingsverordening.

(artikel II, onderdeel W, van het wijzigingsbesluit)
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Artikel 4:13, aanhef eerste lid en derde lid (Opslag
voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en
dergelijke)
1.Het is verboden op door het college in het belang
van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter
voorkoming of opheffing van overlast dan wel
voorkoming van schade aan de openbare
gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de
openlucht of buiten de weg de volgende
voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of
aanwezig te hebben:
[e.v.]

1. Het is verboden op door het college in het
belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente,
ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel
voorkoming van schade aan de openbare
gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals
die wet luidde direct voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de
openlucht of buiten de weg de volgende
voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of
aanwezig te hebben:
[e.v.]

3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien krachtens de Wet
ruimtelijke ordening of door of krachtens de
Wegenverordening Noord- Brabant 2010.

3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien bij of krachtens de
Omgevingswet of de provinciale
omgevingsverordening.

(artikel II, onderdeel X, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 4:15, tweede lid (Verbod hinderlijke of
gevaarlijke reclame)
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

2. Het verbod is niet van toepassing in gevallen
waarin een omgevingsvergunning is verleend en
het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de
afweging.

(artikel II, onderdeel Y, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 4:17 (Definitie)
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel
verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor
geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de
zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist,
dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt
of kan worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf.

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel
verstaan: een niet-grondgebonden onderkomen of
voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel
gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf.

(artikel II, onderdeel Z, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 4:18, eerste lid (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 of buiten een kampeerterrein valt
waarvoor de medewerking is of zal worden
verleend aan het afwijken middels een
omgevingsvergunning.

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief
nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten een kampeerterrein
dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of
mede bestemd.
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(artikel II, onderdeel AA, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:5, tweede lid (Voertuigwrakken)
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

(artikel II, onderdeel AB, van het wijzigingsbesluit)
WAS

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Besluit activiteiten
leefomgeving.

WORDT

Artikel 5:6, derde lid (Kampeermiddelen en andere
voertuigen)
3. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Verordening
wegen Noord-Brabant 2010.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of
krachtens de provinciale omgevingsverordening.

(artikel II, onderdeel AC, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:18, tweede lid (Standplaatsvergunning en
weigeringsgronden)
2.Het college weigert de vergunning wegens strijd
met een geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit en geen medewerking is of
zal worden verleend aan het afwijken middels een
omgevingsvergunning.
(artikel II, onderdeel AD, van het wijzigingsbesluit)
WAS

2. Het college weigert de vergunning wegens strijd
met het omgevingsplan, met een omgevingsplan
dat in ontwerp ter inzage ligt of met een
voorbereidingsbesluit.

WORDT

Artikel 5:20, eerste lid (Afbakeningsbepalingen)
1. Artikel 5:18, eerste lid is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Wet
milieubeheer, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken of de Verordening wegen
Noord-Brabant 2010.

1. Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn
gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de
provinciale omgevingsverordening.

(artikel II, onderdeel AE, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:24, vierde lid (Voorwerpen op, in of boven
openbaar water)
4. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet,
Verordening water Noord- Brabant, de
Woonschepenverordening, de Havenverordening,
de Telecommunicatiewet of Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren.

4. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld
bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale
omgevingsverordening of de
waterschapsverordening of op situaties waarin
wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht,
de Scheepvaartverkeerswet, de
Woonschepenverordening, de Havenverordening,
de Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren, het Binnenvaartpolitiereglement
of het bepaalde bij of krachtens de
Telecommunicatiewet.
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(artikel II, onderdeel AF, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:25, derde lid (Ligplaats 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.

3. Het verbod is niet van toepassing op
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld
bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale
omgevingsverordening of de
waterschapsverordening of op situaties waarin
wordt voorzien door het Besluit bouwwerken
leefomgeving of het overige bepaalde bij of
krachtens de Omgevingswet, of het
Binnenvaartpolitiereglement.

(artikel II, onderdeel AG, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:28, tweede lid (Beschadigen van
waterstaatswerken)
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de
Waterwet of de Verordening water NoordBrabant.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het Wetboek van
Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de
provinciale omgevingsverordening.

(artikel II, onderdeel AH, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:30, tweede lid (Veiligheid op het water)
2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de
Verordening water Noord- Brabant.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale
omgevingsverordening of het bepaalde bij of
krachtens de Omgevingswet.

(artikel II, onderdeel AI, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:32, derde lid (Crossterreinen)
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.
(artikel II, onderdeel AJ, van het wijzigingsbesluit)
WAS

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties
waarin wordt voorzien door de Omgevingswet,
afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit
geluidproductie sportmotoren.

WORDT

Artikel 5:33, vierde lid onder b (Beperkingen
verkeer in natuurgebieden)
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WAS

WORDT

4. Het verbod is voorts niet van toepassing:
a. op wegen die gelegen zijn binnen de in het
eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;
b. binnen de bij of krachtens de Provinciale
milieuverordening Noord- Brabant aangewezen
stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die
bij of krachtens die verordening zijn aangewezen
als 'toestel'.

4. Het verbod is voorts niet van toepassing:
a. op wegen die gelegen zijn binnen de in
het eerste lid bedoelde gebieden of
terreinen;
b. binnen de bij of krachtens de provinciale
omgevingsverordening aangewezen
stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen
die bij of krachtens die verordening zijn
aangewezen als ‘toestel’.

(artikel II, onderdeel AK, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Artikel 5:34, vijfde lid (Verbod afvalstoffen te
verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur
te stoken)
5. 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 Noord- Brabant
2010.

5. 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 omgevingsverordening.

Aanpassingen van ‘Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening 2016 (APV)’
(artikel II, onderdeel AL, van het wijzigingsbesluit)
WAS

WORDT

Toelichting op ‘2:22’
De bepaling fungeert als vangnetbepaling voor
wanneer het bestemmingsplan de problematiek
onvoldoende regelt.

De bepaling fungeert als vangnetbepaling voor
wanneer het omgevingsplan de problematiek
onvoldoende regelt.

Toelichting op ‘2:28’
In lid 2 is toegevoegd ‘onverminderd het bepaalde
in artikel 1:8’ om aan te geven dat de
weigeringsgronden van artikel 1:8 ook hier van
toepassing zijn.

[vervalt]

De vergunning voor het exploiteren en geopend
hebben van een openbare inrichting is
persoonsgebonden. De persoon van de exploitant
speelt immers een belangrijke rol in de wijze van
exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze
exploitatie het woon- en leefklimaat en de
openbare orde beïnvloedt. Mede daarom is in het
tweede lid als weigeringsgrond opgenomen dat de
vergunning kan worden geweigerd indien de
leidinggevende(n) in enig opzicht van slecht
levensgedrag is/zijn. Aansluiting is hier gezocht bij
de terminologieën inhoud van wat hieronder wordt
verstaan in artikel 8 van de Alcoholwet. De
toetsingsgronden zijn hier van overeenkomstige
toepassing.

De vergunning voor het exploiteren en geopend
hebben van een openbare inrichting is
persoonsgebonden. De persoon van de exploitant
speelt immers een belangrijke rol in de wijze van
exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze
exploitatie het woon- en leefklimaat en de
openbare orde beïnvloedt. Mede daarom is in het
derde lid als weigeringsgrond opgenomen dat de
vergunning kan worden geweigerd indien de
leidinggevende(n) in enig opzicht van slecht
levensgedrag is/zijn. Aansluiting is hier gezocht bij
de terminologieën inhoud van wat hieronder wordt
verstaan in artikel 8 van de Alcoholwet. De
toetsingsgronden zijn hier van overeenkomstige
toepassing.

Toelichting op ‘Hoofdstuk 4, 4:2 t/m 4:5’
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WAS

WORDT

Op basis van de Wet Milieubeheer zijn in het
landelijk Activiteitenbesluit de geluidsnormen
vastgelegd waar aan de horeca zich dient te
houden. De gemeente heeft de mogelijkheid
om collectieve of individuele ontheffingen te
verlenen en de geluidniveaus waaraan
moet worden voldaan te verlagen. Dat is geregeld
in de APV.

Op basis van de Wet Milieubeheer, zoals die wet
luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet, zijn in het landelijk
Activiteitenbesluit de geluidsnormen
vastgelegd waar aan de horeca zich dient te
houden. De gemeente heeft de mogelijkheid
om collectieve of individuele ontheffingen te
verlenen en de geluidniveaus waaraan
moet worden voldaan te verlagen. Dat is geregeld
in de APV.

Algemene toelichting op Onderdeel II:
De APV bevat regels over de fysieke leefomgeving en is aangepast met het oog op de inwerkingtreding van
de Omgevingswet. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat na
inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwacht per 1 juli 2022) doorgewerkt kan worden met deze
verordening onder de Omgevingswet. Het gaat om een juridisch-technische omzetting.
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