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Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert

Overzicht wijzigingen
Raadsvergadering van 14/15 juli 2020

artikel omschrijving motivering
1:1 Begripsbepalingen “Begripsbepalingen” wijzigingen in “Definities”. Conform advies/model VNG (zomerbrief 2018).

Een aantal definities is aangepast.
2

1:6 Intrekking of wijziging 
van vergunning of 
ontheffing

Onder d na “binnen” toevoegen “of gedurende”. Zo bestaat de mogelijkheid om een vergunning in te trekken 
ook wanneer de vergunning langere tijd niet wordt gebruikt.

2

2:1 Samenscholing en 
ongeregeldheden en 
verstoren openbare 
orde

Artikel is aangevuld met verstoren openbare orde op verzoek van de Politie en het Openbaar Ministerie i.v.m. 
de handhavingsmogelijkheid van het verbod van diverse Outlaw Motor Gangs (OMG’s)

3

2:10 Voorwerpen op 
openbare plaatsen in 
strijd met de publieke 
functie ervan

De bedoeling is om meer zaken met een melding te kunnen laten doen, ook sandwichborden. Voor 
verkiezingsborden is er geen vergunnings- of meldingsplicht. Die kunnen drie weken voor de verkiezingen 
geplaatst worden.
Voor de activiteiten waarvoor van oudsher sandwichborden gebruikt worden, theatervoorstellingen, 
circussen, concerten, bestaat ook geen vergunningsplicht of meldingsplicht. De plaatsing van deze borden 
moet wel voldoen aan de nadere regels van het college (lid 5).

1

2:12 Maken, veranderen van 
een uitweg

In lid 1 “vergunning” vervangen door “omgevingsvergunning” i.v.m. het bepaalde in artikel 2.2, lid 1, 
aanhef, onder e, slotzin, van de Wabo.

2

2:24 Begripsbepaling 
evenement

“Begripsbepaling evenement” wijzigen in “Definitie evenement” 2

2:25 Evenementen-
vergunning

In lid 2, aanhef, onder b: het aantal van 200 wijzigen in 150, in verband met afstemming met het Besluit 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop).

In lid 2, aanhef, onder f: verruiming van drie naar vier objecten maximaal en van 16m2 naar 50m2 per 
object.

In lid 2, aanhef, onder h: “20 werkdagen” vervangen door “vier weken.

Lid 8: nieuw. De burgemeester kan nadere regels stellen voor evenementen. Dit om te voorkomen dat 
algemene voorschriften steeds weer opnieuw in een vergunning moeten worden opgenomen.

1
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Lid 9: nieuw. Aanvullende weigeringsgrond om te bereiken dat een aanvraag om vergunning tijdig wordt 
ingediend (minimaal acht weken van te voren), opdat die ook zorgvuldig behandeld kan worden.

Lid 10: nieuw. gebruik wilde dieren bij evenementen is (aanvullende, verplichte) weigeringsgrond voor 
evenementenvergunning. Alleen dieren op de vermelde lijst én door mensen gekweekte vogels, behalve 
roofvogels, mogen bij evenementen ingezet worden.

2:26 Ordeverstoring Artikel is uitgebreid met lid 2 t/m 5 i.v.m. de handhavingsmogelijkheid van het verbod van diverse Outlaw 
Motor Gangs (OMG’s) op verzoek van de Politie en het Openbaar Ministerie.

3

2:27 Begripsbepalingen “Begripsbepalingen” wijzigingen in “Definities”. Conform advies/model VNG (zomerbrief 2018).
Onduidelijkheid wegnemen over zaken, waarbij het alleen gaat om afhalen. Daarbij gaat het dus niet om een 
openbare inrichting in de zin van de APV.
Aanvullen “waterpijpcafé”(ook wel bekend als shisha-lounge, om onduidelijkheid te voorkomen over de vraag 
of dit wel onder een openbare inrichting valt.
Ook is voor alle duidelijkheid hier aangegeven dat een coffeeshop, waar softdrugs plegen te worden verkocht, 
ook valt onder een openbare inrichting (en dus ook onderhevig is aan de exploitatievergunning-plicht van 
artikel 2:28).

2

2:28 Exploitatie openbare 
inrichtingen

Het voorstel is om voor alle openbare inrichtingen een exploitatievergunning verplicht te stellen. Daarbij is 
rekening gehouden met een overgangssituatie, omdat dit voor de meeste openbare inrichtingen een nieuwe 
vergunningplicht betekent. Bovendien is met de indieningstermijn voor de aanvraag (vóór 1 janauri 2021) 
rekening gehouden met de huidige situatie door het Coronavirus.

1

2:28a Overgangsregeling Omdat nu openbare inrichtingen geen exploitatie-vergunning hebben (met uitzondering van de coffeeshops 
en de droge horeca-inrichtingen, die een ontheffing hebben van de verplichting om de inrichting om 02.00 
uur te sluiten) en deze wel verplicht wordt voor alle openbare inrichtingen, is er een overgangsregeling 
wenselijk/noodzakelijk. Exploitanten krijgen een redelijke tijd om een vergunning aan te vragen, nl. drie 
maanden. Omdat er dan in korte tijd veel aanvragen binnenkomen, zullen die niet allemaal binnen de 
gebruikelijk beslistermijn van acht weken afgehandeld kunnen worden. Om die reden wordt bij een openbare 
inrichting, waarvoor een aanvraag is ingediend maar nog niet daarop is beslist, aangegeven dat de exploitant 
niet in overtreding is wat betreft de vergunningplicht en zal er niet handhavend worden opgetreden wat 
betreft het niet voldoen aan deze exploitatievergunningplicht.

2:29 Sluitingstijd openbare 
inrichtingen

Het voorstel is om een duidelijkere regeling te maken ten aanzien van de sluitingstijden.
Uitgegaan wordt van een algemene sluitingstijd: tussen 02.00 en 07.00 uur moet een openbare inrichting 
gesloten zijn voor publiek.
Daarvan is een ontheffing mogelijk: wordt die ontheffing verleend, dan geldt die in zijn algemeenheid voor 
alle dagen van de week en moet de openbare inrichting gesloten zijn tussen 04.00 en 07.00 uur. Voor het 
terras blijft daarbij de eindtijd van 02.00 uur gelden.
Om uiteindelijk maatwerk voor de specifieke omstandigheden op een bepaalde locatie mogelijk te maken 
wordt bepaald dat van de algemene sluitingstijd en de verruimde sluitingstijd op basis van een ontheffing 

1,2
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kan worden afgeweken door in de exploitatievergunning andere tijden op te nemen. Daarbij kunnen voor het 
terras en de openbare inrichting bovendien verschillende eindtijden worden bepaald.

2:30a Afwijking sluitingstijd; 
verruiming sluitingstijd

Nieuw artikel. Het voorstel is om ruimte te bieden voor proeven met latere sluitingstijden 1

2:33 Ordeverstoring In openbare inrichting (horeca). Analoog aan ordeverstoring bij evenementen door aanwezigheid van 
goederen die uiterlijke kenmerken zijn van verboden organisaties (OMG’s).

3

Afdelin
g 10

Afdeling 10. Toezicht 
op speelgelegenheden 
en toezicht op 
smartshops en 
headshops

“en toezicht op smartshops en headshops” komt te vervallen, omdat artikel 2:40a eerder reeds vervallen 
was. Smartshops en headshops verkopen goederen die op zich niet verboden zijn.

2

2:42 Plakken en kladden In lid 2, aanhef, onder b vervalt “krijt,”. Het onschuldige stoepkrijten (door kinderen) zou formeel anders 
onder het verbod vallen. Dat is niet de bedoeling. De regen spoelt het krijt weg en het is niet of nauwelijks 
schadelijk voor het milieu. 

2

2:43 Vervoer 
plakgereedschap e.d.

Dit artikel is enkele jaren geleden vervallen. Thans is door Stadstoezicht aangegeven dat er alleen maar 
tegen kladden en plakken kan worden opgetreden bij ontdekking op heterdaad. Dat is in de praktijk moeilijk 
en dan is het vaak al te laat. Bij herinvoering van dit verbodsartikel zijn de toezichthouders in staat om 
preventief te handhaven. Zo kan voorkomen worden dat er schade aan zaken ontstaan door plakken en 
kladden. 
Als voorbeeld, waarbij preventieve handhaving mogelijk was geweest, is te noemen de ongewenste graffiti in 
de Ursulinen-parkeergarage.

3

2:44 Vervoer 
inbrekerswerktuigen

Lid 2 is zorgvuldiger geformuleerd. 2, 
3

2:44a Vervoer geprepareerde 
voorwerpen

Stond voorheen in artikel 2:44, lid 3 en 4. Omdat het om andere voorwerpen gaat dan inbrekerswerktuigen, 
is dit verbod van geprepareerde voorwerpen (o.a. rooftassen) in een ander artikel opgenomen.

2

2:47 Hinderlijk gedrag op 
openbare plaatsen

Lid 3 van dit artikel wordt aangepast, omdat in het huidige artikel gesproken wordt van “een bevel tot 
verwijdering verstrekken”. Die omschrijving duidt op een handhavingsactie die schriftelijk moet worden 
uitgevoerd. Dat zou in de gegeven omstandigheden niet praktisch zijn. Om die reden is de tekst aangepast, 
zodat met een mondeling bevel of vordering volstaan kan worden.

3. Wordt geoordeeld dat het verbod wordt overtreden dan is de overtreder verplicht op een daartoe 
strekkend bevel of vordering van een ambtenaar van politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar 
van Stadstoezicht van de gemeente Weert of een buitengewoon opsporingsambtenaar gedetacheerd bij 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Weert, krachtens artikel 6:2 van 
deze verordening belast met het toezicht op de naleving van deze verordening, zijn weg te vervolgen of 
zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen over tenminste de door deze ambtenaar 
aangegeven afstand.

2, 
3
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2:48 Verboden gebruik van 
alcoholhoudende drank 
en softdrugs

In lid 4 vervalt “, onderdeel b,”. Is niet (meer) juist. 2

2:48b Verboden gebruik 
lachgas

Artikel 2:48b Verboden gebruik lachgas
Het is verboden in het openbaar gebied lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of 
de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Hierdoor kan opgetreden worden tegen hinderlijk gedrag in de openbare ruimte, dat vaak met het gebruik 
van lachgas gepaard gaat.

1

2:49 Verboden gedrag bij of 
in gebouwen

Lid 3 van dit artikel wordt aangepast, omdat in het huidige artikel gesproken wordt van “een bevel tot 
verwijdering verstrekken”. Die omschrijving duidt op een handhavingsactie die schriftelijk moet worden 
uitgevoerd. Dat zou in de gegeven omstandigheden niet praktisch zijn. Om die reden is de tekst aangepast, 
zodat met een mondeling bevel of vordering volstaan kan worden.

3. Wordt geoordeeld dat de verboden worden overtreden dan is de overtreder verplicht op een daartoe 
strekkend bevel of vordering van een ambtenaar van politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar 
van Stadstoezicht van de gemeente Weert of een buitengewoon opsporingsambtenaar gedetacheerd bij 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Weert, krachtens artikel 6:2 van 
deze verordening belast met het toezicht op de naleving van deze verordening, zijn weg te vervolgen of 
zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen over tenminste de door deze ambtenaar 
aangegeven afstand.

2, 
3

2:50 Hinderlijk gedrag in 
voor het publiek 
toegankelijke ruimten

Lid 2 van dit artikel wordt aangepast, omdat in het huidige artikel gesproken wordt van “een bevel tot 
verwijdering verstrekken”. Die omschrijving duidt op een handhavingsactie die schriftelijk moet worden 
uitgevoerd. Dat zou in de gegeven omstandigheden niet praktisch zijn. Om die reden is de tekst aangepast, 
zodat met een mondeling bevel of vordering volstaan kan worden.

2. Wordt geoordeeld dat het verbod wordt overtreden dan is de overtreder verplicht op een daartoe 
strekkend bevel of vordering van een ambtenaar van politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar 
van Stadstoezicht van de gemeente Weert of een buitengewoon opsporingsambtenaar gedetacheerd bij 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Weert, krachtens artikel 6:2 van 
deze verordening belast met het toezicht op de naleving van deze verordening, zijn weg te vervolgen of 
zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen over tenminste de door deze ambtenaar 
aangegeven afstand.

2, 
3

2:50b Verbod op zichtbare 
uitingen van verboden 
organisaties

Dit nieuwe artikel is opgenomen i.v.m. de handhavingsmogelijkheid van het verbod van diverse Outlaw 
Motor Gangs (OMG’s) op verzoek van de Politie en het Openbaar Ministerie.

3

2:59 Gevaarlijke honden In lid 2 zijn fouten gecorrigeerd: onjuiste verwijzing en dubbel werkwoord. 3
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2:59a Gevaarlijke honden op 
eigen terrein

Nieuwe bepaling opnemen om te voorkomen dat gevaarlijke honden in de openbare en vrij toegankelijke 
privéruimte gevaar voor derden opleveren (b.v. postbezorger of pakketkoerier) of op de openbare weg 
komen.

1, 
2

2:65 Bedelarij Dit artikel is enkele jaren geleden vervallen. Thans is door Stadstoezicht aangegeven dat de afgelopen tijd 
het verschijnsel bedelarij toeneemt. Mensen op straat klagen daarover. Men vindt het niet prettig. Het geeft 
een negatieve uitstraling van Weert. Op dit moment is er geen middel om het effectief tegen te gaan. Om die 
reden is om herinvoering van dit verbod gevraagd door de handhavers in de openbare ruimte.

1, 
3

2:66 Begripsbepaling “Begripsbepaling” wijzigen in “Definitie” 2
Afdelin
g 13  
2:71 
t/m 
2:73

Vuurwerk “Begripsbepalingen” wijzigen in “Definitie”.
Verbod voor gebruik van (consumentenvuurwerk in de vorm van) knalvuurwerk en vuurpijlen. Actieve 
houding aannemen in plaats van landelijke wetgeving afwachten en daarmee mogelijk vooruitlopend op een 
eventueel landelijk verbod voor deze vormen van consumentenvuurwerk.

2, 
1

2:77 Gebiedsontzeggingen Door de Politie is aangegeven dat er behoefte is aan differentiëring qua termijn voor gebiedsontzeggingen. 
De termijn zou moeten afhangen van de zwaarte van de afzonderlijke overtredingen. De toepasselijke 
overtredingen zijn in overleg met de politie ook qua aantal uitgebreid. Was vroeger slechts één basistermijn 
van maximaal één week mogelijk voor alle genoemde overtredingen, licht of zwaar (en bij herhaling binnen 
één jaar maximaal jaar twaalf weken). Nu zijn er drie termijnen mogelijk: twee weken, zes weken of twaalf 
weken, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding (en bij herhaling van een van de genoemde 
overtredingen binnen één jaar eveneens maximaal 12 weken).
Daarbij is er voor evenementen behoefte aan een specifiek op het evenement gerichte gebiedsaanwijzing, 
waarvoor de gebiedsontzegging kan gelden. Dit in afwijking van het regulier aangewezen gebied.
Aan genoemde wensen wordt via de voorgestelde aanpassing voldaan.

1, 
3

3:1 Begripsbepalingen “Begripsbepalingen” wijzigen in “Definities” (ook achter Afdeling 1. Definities). 2
4:1
t/m
4:5

Begripsomschrijvingen 
e.v.

“Begripsomschrijvingen” wijzigen in “Definities”.
Definities zijn aangepast en in alfabetische volgorde geplaatst.
Overige artikelen zijn aangepast i.v.m. aanpassing definities. Enkele artikelen uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer zijn toegevoegd (in 4:2 en 4:3).

2

4:9a Verbod oplaten 
ballonnen

Dit verbod wordt opgenomen ter bescherming van het milieu en dieren. Doel is dat geen enkele ballon als 
zwerfvuil in het milieu achter blijft. Dat is schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor dieren. Ook geen 
ballonnen van afbreekbaar materiaal. Het duurt lang voordat die helemaal vergaan zijn en in de tussentijd 
kunnen die toch schadelijk zijn voor dieren. 
Het gebruik van ballonnen die vastgehouden of vastgebonden worden en na loslaten niet oncontroleerbaar 
opstijgen en wegdrijven maar opgeruimd worden en daarmee dus niet oncontroleerbaar op allerlei mogelijke 
plaatsen uiteindelijk in het milieu terechtkomen is niet in strijd met dit artikel en is dus toegestaan.

1

4:10 Begripsomschrijvingen “Begripsomschrijvingen” wijzigen in “Definities”. 2
4:11a Meldingsplicht (vellen 

houtopstand)
Alleen taalkundige correctie.
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4:11d Weigeringsgronden Onjuiste verwijzing in lid 1. Daarom “vergunning uit het vorige lid” vervangen door “omgevingsvergunning, 
zoals bedoeld in artikel 4:11b,”.

2

4:17 Begripsomschrijving “Begripsomschrijving” wijzigen in “Definitie”. 2
4:18c Kamperen op eigen 

terrein
Lid 3: de termijn van maximaal twee weken verduidelijken door de toevoeging “per jaar”. 2

5:1 Begripsbepalingen Dit artikel komt te vervallen, omdat deze definities opgenomen worden in artikel 1:1 Definities.
(“Begripsbepalingen” wijzigen in “Definities”.)

2

5:8 Parkeren van grote 
voertuigen

Artikel aangepast om ongewenst parkeren i.v.m. schadelijkheid voor uiterlijk aanzien van de gemeente 
tegen te kunnen gaan op een andere plaats dan op de weg. (Aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen 
blijven met ontheffing beschikbaar. N.B.: Wel aandacht voor bebording.)

1

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

Dit nieuwe artikel vervangt “Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen 
[gereserveerd]”.
Parkeerverbod met bord E1 en verbod om stil te staan met bord E2(RVV) gelden alleen voor de rijbaan (zie 
uitspraak ECLI:NL:GHARL:2016:3927: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3927) en dus niet voor de berm.
Deze APV-bepaling is nodig om een parkeerverbod en een verbod stil te staan ook voor de berm te laten 
gelden. Daarvoor is dan wel eigen gemeentelijke bebording nodig. In de praktijk zal ervaring opgedaan 
moeten worden hoe precies de handhaving mogelijk zal zijn.

2

5:13 Inzameling van geld of 
goederen

Werving van donateurs of leden in het openbaar voor een liefdadig of idëeel doel wordt duidelijkheidshalve 
onder de vergunningplicht gebracht.

Uitzondering van verbod om in te zamelen zonder vergunning uitbreiden met:
- inzameling in besloten kring;
- inzameling door een andere, door het college aangewezen instelling.

2

5:17 Begripsbepaling “Begripsbepaling” wijzigen in “Definities”. 2
5:22 Begripsbepaling “Begripsbepaling” wijzigen in “Definitie”. 2
5.23 Organiseren van een 

snuffelmarkt
Gedeeltelijke tekstuele aanpassing aan model-APV van de VNG. 2

5:25 Ligplaats woonschepen 
en overige vaartuigen

Aangepast in verband met de Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Die wet was nodig omdat de 
Raad van State in 2014 heeft geoordeeld dat alle woonboten met een ligplaats bouwwerken zijn. Woonboten 
moeten voldoen aan het Bouwbesluit en er geldt een omgevingsvergunningsplicht. De wet kent een 
overgangsregeling voor bestaande woonboten.

2

5:26 Aanwijzingen ligplaats Vervallen i.v.m. artikel 5:25. 2
5:27 Verbod innemen 

ligplaats
Vervallen i.v.m. artikel 5:25. 2

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3927
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5:32 Crossterreinen Wijziging i.v.m. definitie van motorvoertuig en bromfiets in artikel 1:1.
Verbod staat alleen maar in eerste lid. Daarom kan “van het eerste lid”, “in het eerste lid” en “in het eerste 
lid gestelde” vervallen.

2

5:33 Beperking verkeer in 
natuurgebieden

idem 2

5:35 Begripsbepaling “Begripsbepaling” wijzigen in “Definitie”. 2


