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1.Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert

Overzicht aanpassingen
Raadsvergadering van 15 december 2021

artikel omschrijving motivering
2:10 Voorwerpen op 

openbare plaatsen in 
strijd met de publieke 
functie ervan

Het is niet wenselijk dat er voorwerpen worden geplaatst op openbare plaatsen in strijd met de publieke 
functie ervan met het doel om daarmee handelsreclame te maken. Er is weliswaar een artikel dat specifiek 
over handelsreclame op of aan een onroerende zaak gaat, artikel 4:16 Vergunningsplicht handelsreclame, 
maar er bleek in de praktijk behoefte aan een duidelijkere bepaling in directe relatie tot het onderwerp 
voorwerpen op openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan.
Om die reden wordt voorgesteld om in het achtste lid, aanhef, onder e. (nieuw) als weigeringsgrond voor de 
vergunning toe tevoegen: wanneer er sprake is van handelsreclame.
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2:18 Rookverbod in bossen 
en natuurterreinen

Ter bescherming van bossen en natuurterreinen tegen aantasting en vernietiging door brand als gevolg van 
roken is een permanent rookverbod een adequater en een voor iedereen duidelijkere maatregel dan een ad 
hoc-besluit op basis van de telkens weer wisselende droogtetoestand van de betreffende gebieden. Bij dat 
laatste gaat het namelijk om telkens wisselende periodes en dus ook steeds weer om een andersluidend 
rookverbod. 
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2:24 Definitie evenement Vanaf 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet als vervanger van de Drank- en Horecawet. Om die reden wordt in de 
APV de naam Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet.
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2:27 Definities Om eventuele onduidelijkheid weg te nemen worden hier een camping en recreatiepark ook nog met name 
vermeld.
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2:29 Sluitingstijd Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet. 2
nieuw
2:34c

Sluiting van een voor 
het publiek openstaand 
gebouw of een bij dat 
gebouw behorend erf

Het toevoegen van deze bepaling aan “Afdeling 8A Voor publiek openstaande gebouwen” biedt een 
meerwaarde in de aanpak van ondermijning. Het doel van deze bepaling is, naast het wegnemen van het 
gevaar voor de openbare orde, het terugdringen van criminaliteit in en vanuit voor publiek openstaande 
gebouwen. Op grond van de bepalingen uit de Gemeentewet kan slechts kortstondig worden gesloten, terwijl 
langere sluiting wenselijk is bij het tegengaan van criminaliteit. Hiermee kan dan ook de naamsbekendheid 
van een pand voor criminele activiteiten worden doorbroken. Het gaat dan om ondermijnende activiteiten, 
zoals witwassen, wapenhandel/-bezit, heling, arbeidsuitbuiting, zedendelicten, illegale gokactiviteiten etc., 
die niet geregeld zijn in bijvoorbeeld de Opiumwet of elders in de APV.

1, 
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2:48 Verboden gebruik van 
alcoholhoudende drank 
en softdrugs

In verband met het gegeven dat lachgas in dit voorstel aangemerkt gaat worden als “op middelen als 
bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet gelijkende waar”, wordt het gebruik van softdrugs uit dit 
artikel geschrapt en wordt het verbod op openlijk gebruik van soft- en harddrugs én lachgas overgebracht 
naar het nieuwe artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik in Afdeling 14. Drugsoverlast. Zie hierna bij artikel 
2:74a.
Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet.

2



versie 13-10-2021
1. Wijzigingen in beleid.
2. Wijzigingen voorgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en juridisch-technische wijzigingen.
3. Wijzigingen o.g.v. praktijk (o.a. op verzoek van Politie, Stadstoezicht).

2

2:48a Voorkomen glas op 
straat

Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet. 2

2:48b Verboden gebruik 
lachgas

Vervallen en op andere plaats middels andere formulering opgenomen: zie bij artikel 2:74a. Zie in deze tabel 
ook hiervoor bij artikel 2:48.
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2:65 Bedelarij Toelichting VNG: 
“Er geldt een bedelverbod voor aangewezen plaatsen op de weg of in een voor het publiek toegankelijk 
gebouw. Ook hier hebben wij deze plaatsen vervangen door het begrip ‘openbare plaatsen’, waardoor het 
verbod ook in bijvoorbeeld parken of plantsoenen gaat gelden. ‘Een voor het publiek toegankelijk gebouw’ 
voor zover het verblijf daarin door de gerechtigde n
iet aan een doel is gebonden, is ook een openbare plaats.”
“Het komt ons voor dat het verbod ook in bijvoorbeeld parken of plantsoenen zou moeten gelden. Uit onze 
toelichting in artikel 1:1 op openbare plaats: het verblijf op die plaats [mag] niet door de gerechtigde aan 
een bepaald doel gebonden zijn. Op grond hiervan zijn bijvoorbeeld stadions, postkantoren, warenhuizen, 
restaurants, musea, ziekenhuizen en kerken geen ‘openbare plaatsen’. Ook de hal van het gemeentehuis valt 
buiten het begrip ‘openbare plaats’.
‘Een voor het publiek toegankelijk gebouw’ voor zover het verblijf daarin door de gerechtigde niet aan een 
doel is gebonden, is dus ook een openbare plaats. Eigenaren/exploitanten van stadions enz. en 
gemeentehuis’ moeten zelf reguleren.”
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2:73 Gebruik van 
consumentenvuurwerk 
tijdens de jaarwisseling

Bij de wijziging van de APV op 8 juli 2020 is vooruitlopend op een eventueel landelijk verbod in dit artikel 
een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen opgenomen. Op dat moment waren er weliswaar al 
voorbereidingen voor zo’n landelijk verbod maar het was toen nog niet zeker of dat verbod de eerstvolgende 
jaarwisseling al zou kunnen gaan gelden. Vandaar de opname in de APV van dat verbod. Toen dat echter wel 
duidelijk was en zo’n landelijk verbod vastgesteld was en met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 ook 
van kracht was, was daarmee het gemeentelijke verbod in de APV formeel niet meer nodig. Daarom kan dat 
nu weer worden geschrapt. 
Het landelijke verbod geldt voor:
- vuurwerk uit de categorie F3. De categorievermelding staat op de vuurwerkverpakking;
- knalvuurwerk (zoals rotjes);
- knalstrengen (zoals Chinese matten);
- enkelshotsbuizen (single shots);
- vuurpijlen.
Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

N.B. 
Dit verbod dient te worden onderscheiden van het (aanvullende en tijdelijke) algehele verbod op het 
afsteken van vuurwerk, zoals dat landelijk werd ingesteld voor de oudjaarsnacht 2020 in verband met de 
Corona-pandemie.
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nieuw
2:74a

Openlijk drugsgebruik Het huidige artikel over het verbod van lachgas is destijds voor de raadsvergadering van 8 juli 2020 in 
overleg met de Politie zo opgesteld. Daarna is er door de VNG een andersluidende, facultatieve bepaling 
opgesteld. Dit ter opvulling van de leemte in verband met het gegeven dat centrale regelgeving, die in een 
verbod op lachgas zou voorzien middels de Opiumwet, weliswaar in voorbereiding was maar toch meer tijd 
ging vergen. Tegelijkertijd was er toch sterke behoefte aan een geldend verbod op lachgas in verband met 
de negatieve praktijkervaringen met het gebruik van lachgas. Het wetgevingsproces via de Opiumwet ligt nu 
stil in verband met de demissionaire status van het kabinet. Om die reden en in verband met rechterlijke 
uitspraken heeft de VNG nu een modelbepaling opgesteld over het openlijk gebruik van drugs of daarop 
gelijkende waar. Onder die laatstgenoemde term valt dan ook het lachgas. Zie ook VNG Lbr. 21/035.
Verwezen wordt ook naar de artikelen 2:48 en 2:48b in deze tabel.

N.B. Dit is een nieuw artikel, maar niet wat betreft het verbod op het gebruik e.d. van softdrugs. Dat stond 
al in artikel 2:48, derde lid.
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2:79 Woonoverlast als 
bedoeld in artikel 151d 
Gemeentewet

Toelichting van VNG: In artikel 2:79 van de APV is een zorgplicht opgenomen voor 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 voortaan in alle gevallen voor verhuurders van woonruimten. Dat 
betekent dat verhuurders zorgdragen dat de woningen die zij verhuren geen ernstige en herhaaldelijke 
hinder veroorzaken. Als de verhuurder zich niet of op een verkeerde manier inzet tegen ernstige en 
herhaaldelijke hinder, kan de burgemeester direct een verhuurder aanspreken en hoeft de burgemeester 
daarvoor 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.

In het derde lid wordt een redactionele verbetering aangebracht.
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3:5 Gedragseisen 
exploitant en 
beheerder

Betreft seksinrichtingen e.d. De tekst “en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij” in het eerste 
lid vervalt. Sinds 2015 is wettelijk sprake van ‘beëindiging van ouderlijk gezag of voogdij’. Beëindiging van 
het ouderlijk gezag is veel ruimer dan de zeer beperkte groep ontzette ouders. In verband hiermee is ook in 
de Drank- en Horecawet (thans Alcoholwet) deze weigeringsgrond destijds vervallen.
Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet
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4:5a Verbod carbidschieten 
e.d.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 besloten om het verbod op carbidschieten in de APV op te 
nemen. Dit met het oog op de toen aanstaande jaarwisseling en als aanvulling op het in verband met de 
Corona-pandemie ingestelde algehele vuurwerkverbod. Dit tevens onder toezegging van de burgemeester 
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dat er door het college een voorstel zou worden gedaan, op basis waarvan de raad zou kunnen besluiten om 
dat verbod ook weer uit de APV te verwijderen.

N.B. 
Onder verwijzing naar artikel 2:73 in deze tabel wordt de volgende kanttekening gemaakt. 
Wij constateren dat er een landelijk verbod geldt op vuurwerk dat knalt (o.a. knalvuurwerk en knalstrengen) 
en op vuurpijlen. Dat verbod heeft als doel om geluidsoverlast tegen te gaan en om ongelukken met 
vuurwerk tegen te gaan en dus de veiligheid te bevorderen.
Het carbidschieten heeft als doel om te knallen. Hoe harder hoe spannender. Ook vliegen er deksels e.d. de 
lucht in, veelal ongecontroleerd. Het carbidschieten is niet ongevaarlijk. Zeker wanneer dat gedaan wordt 
door onervaren mensen. In dat verband is ook relevant dat Weert geen traditie kent wat betreft 
carbidschieten. 
Aldus bezien is het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen (met knallen en door de lucht vliegende 
voorwerpen) zeer wel vergelijkbaar met carbidschieten.
Aldus bezien wordt het afschaffen van het verbod voor carbidschieten niet logisch geacht. Maar gelet op de 
eerder gedane toezegging daarover wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.

5:32 Crossterreinen Het crossen buiten wedstrijdverband wordt aan het eerste lid toegevoegd en daarmee voortaan ook 
verboden.
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