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Oproep aan gemeente: houd beurs van zondag dicht 

Landelijke nazibeurs blijkt illegaal 
HOUTEN, 24 juni 2021 - De landelijke nazibeurs in Houten die zondag weer open wil gaan, heeft 
geen verguning. Dat blijkt uit een verklaring van de gemeente Houten. 

Vijf protesterende organisaties hebben dit van de gemeente vernomen. Zij hebben de gemeente in 
een brandbrief opgeroepen de beurs tegen te houden. Zij wijzen op de zeer kwetsende en soms 
illegale vrije verkoop van discriminerende en antisemtische nazi-artyikelen. Voor Joden en nazaten 
van oorlogsslachtoffers zijn dit zeer kwetsende artikelen. Soms zelfs replica's. 

Houten stelt echter dat de beurs geen vergunning nodig heeft. Maar de vijf groepen citeren de 
algemene plaatselijke verordening van Houten die uitdrukkelijk stelt dat zulke 'snuffelmarkten' juist wel 
een vergunning moeten hebben. <<ZIE CITAAT ONDER>> 

De vijf groepen zijn de oud-verzetsstrijders AFVN-BvA, AFA Fryslân, het Comité van Waakzaamheid, 
de werkgroep 'Herdenk nazi's niet' en de Int. Federatie van WO-II Verzetsgroepen (FIR).  

Op de beurs verkopen 75% van de standhouders nazi-artikelen. Daaronder steekwapens zoals SS-
dolken en antisemitische posters, zo stellen de protesterende organisaties. Volgens een uitspraak van 
het Hof te Arnhem uit 2012 ('nazidolkenarrest') is de tonen alleen al van nazi- of SS-dolken met 
hakenkruizen automatisch een daad van discriminatie. 

De vijf dringen er nu bij de gemeente op aan om de komende beurs op zondag te verhinderen. De 
organisaties en ook leden van de Joodse gemeenschap protesteren al enkele jaren tegen de 
nazibeurzen, die vaak de term 'militariabeurs' gebruiken. Volgens de vijf worden er behalve vele 
tientallen nazidolken ook veel namaakspullen verkocht. 

Vorig jaar februari bezocht woordvoerder [geanonimiseerd] van de AFVN-BvA de beurs in Houten na 
een kaartje gekocht te hebben. Hij liep er zwijgend en kijkend rond maar werd opeens zonder 
aanleiding met geweld aangepakt en van de beurs verwijderd. Zogenaamd wegens zg. 
'huisvredebreuk'. Er loopt nog een hoger beroep in deze zaak. 

INFO 
Geanonimiseerd 

BIJLAGEN:  
'Nazidolkenarrest' 
APV gem. Houten 
Foto nazidolken op nazibeurs (rechtenvrij - credit: Foto geanonimiseerd). 
E-mail gem. Houten

CITAAT APV HOUTEN 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3 

AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN 

Artikel 5:22 Begripsbepaling 
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• 1.In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in of op een voor het publiek
toegankelijk gebouw of plaats waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen
worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

• 2.Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:
o a.een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van

de Gemeentewet;
o b.een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 

• 1.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.
• 2.Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend

in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
• 3.De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.
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Toewijzing vordering ex artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering na 
terugwijzing door de Hoge Raad. 

Partij inbeslaggenomen replica’s van dolken van het nazi-regime. Hoewel de 
in beslag genomen dolken op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn 
waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht is vervat, is het hof van oordeel dat, gelet op de overwegingen 
van de Hoge Raad in zijn beschikking van 29 mei 2012, alsmede de 
specifieke omstandigheden in deze zaak, in casu sprake is van voorwerpen 
waarin uitlatingen als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafrecht zijn vervat. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. 
ongecontroleerd bezit van deze voorwerpen in strijd met de wet. 
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Uitspraak 

GERECHTSHOF ARNHEM 

Pkn: 05/520733-06 

Avnr: 805-12 

Het hof heeft gezien - na terugwijzing door de Hoge Raad - de op 19 maart 2007 ter 
griffie van de rechtbank te Arnhem ingekomen vordering ex artikel 552f van het 
Wetboek van Strafvordering in de zaak tegen: 

[naam belanghebbende], 

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum], 

wonende te [adres], 

hierna te noemen belanghebbende, 

ingediend door de officier van justitie in het arrondissement Arnhem, strekkende 
tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen, in de vordering genoemde 
voorwerpen. 

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 8 oktober 2012 de advocaat-
generaal en de belanghebbende. 

Het hof heeft kennis genomen van de overige zich in het procesdossier bevindende 
stukken, waaronder de beschikking van de Hoge Raad van 29 mei 2012, rolnr. 

S 09/04752 B. 

OVERWEGINGEN 

1. Op 7 juni 2006 is bij een douanecontrole op Schiphol een partij wapens
aangetroffen die door belanghebbende vanuit de Verenigde Staten van Amerika
werd ingevoerd. Van deze partij zijn vier soorten dolken in beslag genomen,
namelijk:

a. 35 dolken met twee snijkanten, waarvan het heft is voorzien van de Duitse
Rijksadelaar met hakenkruis en van een SS-teken en het lemmet van de tekst:
Meine Ehre heist Treue, typeaanduiding MC-2085BK;
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b. 5 dolken met twee snijkanten, voorzien van de Duitse Rijksadelaar,
typeaanduiding HK-2023;

c. 30 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis en
het lemmet van de tekst: Arbeid adelt, typeaanduiding HK-26018;

d. 12 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis,
typeaanduiding MC-2021.

Het gaat om in de Verenigde Staten vervaardigde replica’s. De twee eerstgenoemde 
soorten zijn blanke wapens in de zin van artikel 2, eerste lid categorie IV sub 1, van 
de Wet wapens en munitie. De andere twee soorten zijn wapens in de zin van 
artikel 2, eerste lid categorie IV sub 6, van de Wet wapens en munitie. 

2. Bij brief van 19 maart 2007 heeft de officier van justitie belanghebbende
medegedeeld dat hij niet zal worden vervolgd. Dezelfde dag heeft de officier van
justitie op grond van artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering bij de
rechtbank te Arnhem de onttrekking aan het verkeer van alle inbeslaggenomen
dolken gevorderd.

3. Op 11 april 2007 is de vordering ter zitting van de rechtbank te Arnhem
behandeld en is belanghebbende gehoord. Bij beschikking van 25 april 2007 heeft
de rechtbank te Arnhem de vordering tot onttrekking aan het verkeer toegewezen.
Hiertegen heeft belanghebbende op 1 juni 2007 cassatieberoep ingesteld.

4. De Hoge Raad heeft bij beschikking van 20 januari 2009 de beschikking van de
rechtbank vernietigd en de zaak verwezen naar dit hof opdat de zaak op het
bestaande klaagschrift (het hof verstaat: de ingediende vordering tot onttrekking
aan het verkeer) opnieuw zal worden behandeld en afgedaan.

5. Op 18 augustus 2009 is de zaak in raadkamer van dit hof behandeld. Op 20
oktober 2009 heeft dit hof de vordering tot onttrekking aan het verkeer afgewezen.

De advocaat-generaal te Arnhem heeft op 22 oktober 2009 beroep in cassatie 
ingesteld. 

6. De Hoge Raad heeft bij beschikking van 29 mei 2012 de beschikking van het hof
vernietigd maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van de onder 1a, 1c
en 1d aangeduide voorwerpen. De zaak is teruggewezen naar het gerechtshof
Arnhem opdat de zaak in zoverre op de bestaande vordering tot onttrekking aan het
verkeer opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

7. De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de dolken van
zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en
het algemeen belang. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op een aan het hof
overgelegd rapport van 20 december 2007 van het Landelijk Expertise Centrum



Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie. Kort samengevat wordt in dit 
rapport gesteld dat op zichzelf geen enkel symbool, ook niet het hakenkruis, 
strafbaar is op grond van een van de discriminatieartikelen. Het hakenkruis en 
andere symbolen die aan het Nazi-gedachtegoed kunnen worden gerelateerd, zijn 
pas beledigend over een groep als het nationaal-socialistisch gedachtegoed wordt 
uitgedragen. Anders dan bij het hakenkruis, dat al voor die tijd bestond, geldt 
volgens het LECD voor symbolen die zijn ontstaan in de nazi-tijd, bijvoorbeeld het 
SS-teken, bijna per definitie dat het nationaal-socialistische gedachtegoed wordt 
uitgedragen. Gesteld wordt dat er een verschuiving in de betekenis van ‘Nazi-
symbolen’ heeft plaatsgehad in die zin dat deze tekens een bredere betekenis 
hebben gekregen en een symbool zijn geworden voor racistische ideologie in het 
algemeen. Bij het afbeelden van een hakenkruis is de context bepalend voor het 
discriminatoire karakter van de uiting. Met betrekking tot de hiervoor onder 1 
genoemde wapens komt het rapport - zakelijk weergegeven - tot de volgende 
conclusie: 

Ad 1a: Meine Ehre heist Treue, was de leuze van de SS. Samen met het afbeelden 
van het hakenkruis en de adelaar wordt nationaal-socialistisch en/of racistisch 
gedachtegoed uitgedragen. Dit wordt versterkt omdat de afbeelding en de tekst zijn 
aangebracht op een geweldsvoorwerp; 

Ad 1b: Arbeid adelt, was de leuze van de Reichsarbeitsdienst. Deze dienst was in 
de Tweede Wereldoorlog een ondersteuningsdienst voor de Wehrmacht. Het mes is 
daarmee direct verbonden met de Nazi-legers en daarmee verwijst het mes naar de 
nationaal-socialistische ideologie. In deze context draagt het hakenkruis, geplaatst 
op een geweldsvoorwerp, er aan bij dat gesproken moet worden van een voorwerp 
waarmee nationaal-socialistisch en/of racistisch gedachtegoed wordt uitgedragen; 

Ad 1c en 1d: Hoewel het afbeelden van een hakenkruis op zichzelf nog geen 
belediging inhoudt in de zin van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht is het 
aangebracht op een geweldsvoorwerp dat kennelijk is bedoeld als een replica van 
een wapen uit de Nazi-tijd, een voorwerp dat wordt geassocieerd met nationaal-
socialisme en de rassenleer van de Nazi’s. Daarom wordt met deze wapens een 
discriminatoir en/of racistisch gedachtegoed uitgedragen. 

De advocaat-generaal heeft verder verwezen naar rechtsoverweging 3.4 in de 
beschikking van de Hoge Raad van 29 mei 2012, waarin staat dat voor de 
beoordeling van de vraag of de desbetreffende dolken onder art. 137e Sr vallen, 
deze niet op zichzelf moeten worden bezien, maar tevens in de gegeven 
omstandigheden van het geval en in het licht van mogelijke associaties die zij 
wekken. De omstandigheden van het geval houden onder meer in dat de symbolen 
zijn aangebracht op geweldsvoorwerpen (dolken) die bovendien replica’s zijn van 
dolken die door nazi’s werden gebruikt. Het zien van dergelijke dolken wekt 
associaties op met de Tweede Wereldoorlog, het nationaal socialisme en vervolging 
of discriminatie van (etnische) minderheden. Daarnaast is belanghebbende 



voornemens de dolken via internet te verkopen. Door die combinatie van 
omstandigheden wordt het nationaal socialistisch en/of racistisch gedachtegoed 
uitgedragen. Dit is strafbaar op grond van artikel 137e Sr. Daarmee is 
ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze dolken in 
strijd met de wet. 

Voorts heeft belanghebbende bij verkoop via internet geen enkele controle op de 
kopers en wat de kopers met de dolk(en) van plan zijn. Dat belanghebbende de 
intentie heeft uitgesproken alleen aan verzamelaars van historische of militaire 
curiosa te verkopen is derhalve niet van belang. De omstreden dolken, die 
associaties wekken met het nationaal socialistisch en/of racistisch gedachtegoed, 
zijn ook interessant voor rechts-radicale en/of nazistische en/of racistische personen 
of groeperingen in de huidige samenleving. Het openlijk kunnen kopen van deze 
dolken versterkt genoemde personen of groeperingen in hun opvattingen en geeft 
hen een extra mogelijkheid hun ideeën te propageren. De openbare orde en de 
handhaving van mensenrechten zijn er bij gebaat als deze dolken niet vrij 
verkrijgbaar zijn. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. 
ongecontroleerd bezit van deze dolken (ook) in strijd met het algemeen belang. 

8. Belanghebbende heeft zich - kort samengevat - op het standpunt gesteld dat de
vordering dient te worden afgewezen. Hij heeft zich beroepen op HR 22 september
1987, NJ 1988, 300, op een beschikking van de rechtbank te Haarlem van 23
oktober 2008 (rolnr. 08/841, parketnr. 15/670191-07) en de beschikking van het
hof in deze zaak van 20 oktober 2009. Belanghebbende heeft er op gewezen dat de
Wet wapens en munitie niet verbiedt om de inbeslaggenomen wapens voorhanden
te hebben, maar slechts om deze te dragen. Daarvan is echter in dit geval geen
sprake. Verder heeft hij aangevoerd dat hij voornemens is de dolken te verkopen
aan medeverzamelaars van militaire curiosa en dat alle voorwerpen betreffende het
Derde Rijk uitsluitend worden verkocht voor geschiedkundige-, studie- en/of
verzameldoeleinden. De verkoop vindt plaats via zijn internetsite. Deze internetsite,
waarop duidelijk wordt gemaakt dat militaria worden verkocht, dient door de
bezoeker bewust gekozen te worden en bevat verschillende waarschuwingen
vanwege zijn aanbod van militaria. De internetsite neemt duidelijk afstand van het
nationaal-socialisme en het fascisme. De bezoeker moet bewust de sectie ‘wo2
Duitse militaria’ binnengaan. Op de website wordt vermeld dat ‘Duitse Derde
Rijk’-voorwerpen uitsluitend worden verkocht voor geschiedkundige-, studie- en/of
verzameldoeleinden, welke mededeling vergezeld gaat van een ‘stop fascisme’-
teken. Belanghebbende is van mening dat niet is voldaan de criteria van artikel
137e van het Wetboek van Strafrecht voor het ter verspreiding in voorraad hebben
van een voorwerp waarin een discriminerende uitlating is vervat.

9. Ingevolge artikel 36b, eerste lid sub 4, van het Wetboek van Strafrecht kan de
onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen worden
uitgesproken bij afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het
openbaar ministerie.



10. Ingevolge artikel 36d van het Wetboek van Strafrecht zijn - naast de in artikel
36c van dat wetboek genoemde voorwerpen - vatbaar voor onttrekking aan het
verkeer de aan de dader of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard
dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen
belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit,
dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht zijn aangetroffen, doch alleen indien de
voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke
feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.

11. Artikel 137e, eerste lid sub 2, van het Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar
degene die – anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving – een voorwerp
waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een uitlating is vervat die
voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun
hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van
mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun
ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid
of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, aan iemand, anders dan
op diens verzoek, doet toekomen dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die
uitlating of verspreiding voorhanden heeft.

12. Het hof is van oordeel dat de onder 1a, 1c en 1d genoemde voorwerpen op
zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel
137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat. Gelet echter op de
overwegingen van de Hoge Raad in zijn beschikking van 29 mei 2012, alsmede de
specifieke omstandigheden in deze zaak, komt het hof toch tot het oordeel. dat in
casu sprake is van voorwerpen waarin uitlatingen als bedoeld in artikel 137e, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht zijn vervat. Het hof kent daarbij gewicht toe
aan de omstandigheid dat de symbolen en uitlatingen zoals beschreven onder 1. zijn
aangebracht op geweldsvoorwerpen die bovendien replica’s zijn van dolken van het
nazi-regime en daardoor een associatie oproepen met een racistisch en/of
discriminatoir gedachtengoed. Nu de dolken door belanghebbende zijn ingevoerd
met het oog op de verkoop aan willekeurige derden via het internet wordt voldaan
aan de criteria van artikel 137e eerste lid WvSr. Daarmee is ongecontroleerde
verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze dolken in strijd met de wet.
Dat zou anders kunnen zijn wanneer die verkrijgbaarheid wordt beperkt zoals in
verband met het vormen van een collectie van historische wapens of een collectie
van daarop gelijkende nabootsingen.

13. De vordering van de officier van justitie zal dan ook wat betreft de onder 1a, 1c
en 1b genoemde voorwerpen worden toegewezen.

BESCHIKKENDE 

Het hof: 



- wijst toe de vordering van de officier van justitie; 

- beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen, te 
weten; 

(1a).35 dolken met twee snijkanten, waarvan het heft is voorzien van de Duitse 
Rijksadelaar met hakenkruis en van een SS-teken en het lemmet van de tekst: 
Meine Ehre heist Treue, typeaanduiding MC-2085BK; 

(1c).30 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis en 
het lemmet van de tekst: Arbeid adelt, typeaanduiding HK-26018; 

(1d).12 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis, 
typeaanduiding MC-2021. 

Deze beschikking is gegeven te Arnhem door mrs. R.W. van Zuijlen, voorzitter, 

C.G. Nunnikhoven en C. Caminada, raadsheren, in tegenwoordigheid van 

mr. C.M.M. van der Waerden, griffier, ondertekend door de voorzitter en de griffier 
en uitgesproken ter openbare zitting van 8 november 2012. 
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Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 

Artikel 2:42 Plakken en kladden 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d. 

Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d. 

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten 

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d. 

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

Artikel 2:53 Bespieden van personen 

Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur 

Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren 

Artikel 2:56 Alarminstallaties 

Artikel 2:57 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie 

Artikel 2:57a Paarden 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden 

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren 

Artikel 2:61 Wilde dieren 



Artikel 2:62 Loslopend vee 

Artikel 2:63 Duiven 

Artikel 2:64 Bijen 

Artikel 2:65 Bedelarij 

AFDELING 12. BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN 
GOEDEREN 

Artikel 2:66 Begripsbepaling 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van 
Strafrecht 

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen 

Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven 

AFDELING 13. VUURWERK 

Artikel 2:71 Begripsbepalingen 

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de 
verkoopdagen 

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 

Artikel 2:73a Carbid schieten 

AFDELING 14. DRUGSOVERLAST 

Artikel 2:74 Drugshandel op straat 

AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING, 
VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN EN CAMERATOEZICHT OP OPENBARE 
PLAATSEN 

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding 

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden 

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 



AFDELING 16. BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN 
COMMUNICATIE 

Artikel 2:78 Projectvergunning 

HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D. 

AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 

Artikel 3:3 Nadere regels 

AFDELING 2. SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, 
SEKSWINKELS EN DERGELIJKE 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 

Artikel 3:6 Sluitingstijden 

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

Artikel 3:10 Sekswinkels 

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische 
goederen, afbeeldingen en dergelijke 

AFDELING 3. BESLISSINGSTERMIJN; WEIGERINGGRONDEN 

Artikel 3:12 Beslissingstermijn 

Artikel 3:13 Weigeringgronden 

AFDELING 4. BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 

Artikel 3:15 Wijziging beheer 



HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR 
HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE 

AFDELING 1. (GELUID)HINDER EN VERLICHTING 

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

Artikel 4:3 Ontheffing incidentele festiviteiten 

Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten 

Artikel 4:5 Onversterkte muziek 

Artikel 4:6 Overige (geluid)hinder 

Artikel 4:6a (Geluid)hinder door dieren 

Artikel 4:6b (Geluid)hinder door (motor)voertuigen e.d. 

Artikel 4:6c (Geluid)hinder door vrachtauto’s 

Artikel 4:6d Routering 

Artikel 4:6e Hinder door alarminstallaties 

Artikel 4:6f Lichthinder 

Artikel 4:6g Verboden verlichting 

AFDELING 2. BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING 

Artikel 4:7 Straatvegen 

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen 

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten 
buiten gebouwen 

AFDELING 3. HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN 

Artikel 4:10 Begripsbepalingen 

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

Artikel 4:11a Herplant /instandhoudingsplicht 



Artikel 4:11b Bestrijding boomziekte 

Artikel 4:11c Afstand van de erfgrenslijn 

Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege 

AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN 
STANKOVERLAST 

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

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen 

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 

Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame 

AFDELING 5. KAMPEREN 

Artikel 4:17 Algemene begripsbepalingen 

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 

Artikel 4:18a Slapen op een openbare plaats 

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen 

Artikel 4:20 Vergunning 

Artikel 4:21 Vereisten aanvraag 

Artikel 4:22 Weigeringgronden en voorwaarden 

AFDELING 6. UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE 

Artikel 4:23 Groenvoorzieningen 

HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE 
GEMEENTE 

AFDELING 1. PARKEEREXCESSEN 

Artikel 5:1 Begripsbepalingen 

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen 



Artikel 5:4 Defecte voertuigen 

Artikel 5:5 Voertuigwrakken 

Artikel 5:6 Parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens e.a. 

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen 

Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen 

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen 

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets 

Artikel 5:12a Overlast van weesfietsen 

AFDELING 2. COLLECTEREN 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

AFDELING 3. VENTEN 

Artikel 5:14 Begripsbepalingen 

Artikel 5:15 Ventverbod 

Artikel 5:16 Venten met gedrukte stukken 

AFDELING 4. STANDPLAATSEN 

Artikel 5:17 Begripsbepaling 

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringgronden 

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende 

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen 

AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN 

Artikel 5:22 Begripsbepaling 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 



AFDELING 6. OPENBAAR WATER 

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats 

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats 

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken 

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen 

Artikel 5:30 Veiligheid op het water 

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen 

AFDELING 7. CROSSTERREINEN EN GEMOTORISEERD EN 
RUITERVERKEER IN NATUURGEBIEDEN 

Artikel 5:32 Crossterreinen 

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 

AFDELING 8. VERBOD VUUR TE STOKEN 

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins 
vuur te stoken 

AFDELING 9. VERSTROOIING VAN AS 

Artikel 5:35 Begripsbepaling 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen 

Artikel 5:37 Hinder of overlast 

AFDELING 10 DETECTIEVERBOD 

Artikel 5:38 Detectieverbod 

AFDELING 11 RECREATIEPLASSEN 

Artikel 5:39 Begripsomschrijving 

Artikel 5:40 Verbod grote vaartuigen e.d. 



Artikel 5:41 Veiligheid van zwemmers 

Artikel 5:42 Verwijderen van windschermen, bootjes e.d. 

Artikel 5:43 Verblijfsverbod Rietplas en Oosterlaakplas 

AFDELING 12 STRAATNAAMBORDEN EN HUISNUMMERS 

Artikel 5:44 Gedoogplicht aanduidingen 

Artikel 5:45 Verwijdering e.d. aanduidingen 

HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6:1 Strafbepaling 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

Artikel 6:3 Binnentreden woningen 

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening 

Artikel 6:5 Overgangsbepaling 

Artikel 6:6 Citeertitel 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR DE GEMEENTE HOUTEN 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

• a. 

openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder 
begrepen de weg als bedoeld onder b; 

• b. 

weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994; 

• c. 

openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 



• d. 

bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen als bedoeld in artikel 20a 
Wegenverkeerswet 1994; 

• e. 

rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een 
zakelijk of persoonlijk recht; 

• f. 

bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening; 

• g. 

gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de 
Woningwet; 

• h. 

handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen; 

• i. 

bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Artikel 1:2 Beslistermijn 

• 1. 

Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning 
of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de 
ontvankelijke aanvraag. 

• 2. 

Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen. 

• 3. 

Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor de beslissing op een 
aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid. 

• 4. 



In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, artikel 
2:11, artikel 2:12 of artikel 4:11. 

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 

• 1. 

Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt minimaal vier weken 
voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig 
heeft ingediend. Het bestuursorgaan kan besluiten een aanvraag die korter 
dan vier weken van te voren is ingediend in behandeling te nemen. 

• 2. 

Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of 
ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot 
ten hoogste acht weken. 

• 3. 

De in het eerste lid genoemde termijn geldt niet voor een ontheffing op 
grond van artikel 2:9. 

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 

• 1. 

Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen 
worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot 
bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de 
vergunning of ontheffing is vereist. 

• 2. 

Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de 
daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. 

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze 
verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet. 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: 



• a. 

indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn 
verstrekt; 

• b. 

indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten 
opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of 
wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter 
bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist; 

• c. 

indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en 
beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 

• d. 

indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 
een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde 
termijn, binnen een redelijke termijn; 

• e. 

indien de houder dit verzoekt. 

Artikel 1:7 Termijnen 

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of 
ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich 
daartegen verzet. 

Artikel 1:8 Weigeringgronden 

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde 
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van: 

• 1. 

de openbare orde; 

• 2. 

de openbare veiligheid; 

• 3. 



de volksgezondheid; 

• 4. 

de bescherming van het milieu. 

Artikel 1:9 Lex silencio positivo 

1.Paragraaf https://protect-
de.mimecast.com/s/nByKCJ84KRCqKvDpc5uf9E?domain=4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) 
is van toepassing op het volgende artikel in deze verordening: 

Artikel 2:9 Straatartiest e.d. 

2.Paragraaf https://protect-
de.mimecast.com/s/nByKCJ84KRCqKvDpc5uf9E?domain=4.1.3.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen in de 
verordening: 

Artikel 2:25 Evenement; 

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf; 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden; 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen; 

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen; 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt. 

HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN BEHOUD 
STADSSCHOON 

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

• 1. 

Het is verboden op een openbare plaats zich te begeven naar of deel te 
nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend 
gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden. 

• 2. 



Degene die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor 
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van 
publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan 
of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een 
samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg 
te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen. 

• 3. 

Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die 
door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare 
veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet. 

• 4. 

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde 
verbod. 

• 5. 

Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, 
vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als 
bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

Artikel 2:1a Verblijfsontzegging 

• 1. 

De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar hij aan personen een 
verblijfsontzegging kan opleggen. 

• 2. 

De burgemeester gaat alleen over tot aanwijzing van een gebied als bedoeld 
in het eerste lid, indien naar zijn oordeel sprake is van ernstige verstoring 
van de openbare orde. 

• 3. 

De burgemeester kan een verblijfsontzegging opleggen aan personen die in 
het aangewezen gebied de openbare orde verstoren door: 

o a. 

handelen in strijd met het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:47 eerste lid 
onder b, 2:48, 2:74 of 3:9 eerste en tweede lid van deze verordening; 



o b.

het bezit, de handel of het gebruik van in de Opiumwet verboden
middelen;

o c.

het bezit van wapens, messen en andere voorwerpen die als steek- of
slagwapen kunnen worden gebruikt;

o d.

diefstal, inbraak, heling, vernieling of andere vermogensdelicten of

o e.

geweldpleging of bedreiging.

• 4.

De burgemeester bepaalt in de verblijfsontzegging de termijn waarvoor deze
geldt.

• 5.

Een verblijfsontzegging kan niet worden opgelegd aan personen die in het
aangewezen gebied volgens het bevolkingsregister wonen of in het
aangewezen gebied werken.

• 6.

De burgemeester kan indien de belanghebbende een aantoonbaar belang
heeft om zich binnen het aangewezen gebied te begeven de
verblijfsontzegging naar tijd en plaats beperken.

• 7.

Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester
opgelegde verblijfsontzegging.

AFDELING 2. BETOGING 

Artikel 2:2 Optochten 

[gereserveerd] 

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 



• 1. 

Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te 
houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uur 
voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de 
burgemeester. 

• 2. 

De kennisgeving bevat: 

o a. 

naam en adres van degene die de betoging houdt; 

o b. 

het doel van de betoging; 

o c. 

de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van 
aanvang en van beëindiging; 

o d. 

de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van 
beëindiging; 

o e. 

voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling; 

o f. 

maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een 
regelmatig verloop te bevorderen. 

• 3. 

Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het 
tijdstip van de kennisgeving is vermeld. 

• 4. 



Indien het uiterste tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een 
vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende 
feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag 
van dat tijdstip voorafgaande werkdag. 

• 5.

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid,
genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling
nemen.

Artikel 2:4 Afwijking termijn 

(Vervallen) 

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens 

(Vervallen) 

AFDELING 3. VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKEN 

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of 
afbeeldingen 

• 1.

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder
publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college
aangewezen openbare plaatsen.

• 2.

Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en
uren.

• 3.

Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis
bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

• 4.

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

AFDELING 4. VERTONINGEN E.D. OP DE WEG 

Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d. 



[gereserveerd] 

Artikel 2:8 Dienstverlening 

[gereserveerd] 

Artikel 2:9 Straatartiest e.d. 

• 1. 

Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, 
tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het 
belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en 
in het milieu aangewezen openbare plaatsen. 

• 2. 

De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde 
dagen en bepaalde uren. 

• 3. 

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod. 

AFDELING 5. BRUIKBAARHEID EN AANZIEN VAN DE WEG 

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen 

• 1. 

Het is verboden zonder vergunning de weg, een weggedeelte of een 
openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie 
daarvan. 

• 2. 

Het verbod geldt niet voor: 

o a. 

vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien zij geen gevaar of hinder 
kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor 
commerciële doeleinden worden gebruikt; 

o b. 



zonneschermen, voor zover deze zijn aangebracht boven het voor 
voetgangers bestemde gedeelte van de weg of openbare plaats en voor 
zover: 

• 1. 

elk onderdeel zich hoger dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt; 

• 2. 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 
meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg of openbare 
plaats bevindt; 

• 3. 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter 
buiten de opgaande gevel reikt; 

o c. 

voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg 
gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene 
die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat 
onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor 
zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn 
en de weg daarvan gereinigd is; 

o d. 

voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden 
geopenbaard; 

o e. 

evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

o f. 

terrassen als bedoeld in artikel 2:27 onder c; 

o g. 

op standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18; 

o h. 



uitstallingen die tijdens openingstijden door, namens of met 
toestemming van de ondernemer van het winkelpand waarvoor de 
uitstallingen zich bevinden, maximaal 1,25m diep vanaf de 
winkelgevel zijn geplaatst, tenzij deuren, gangen, nooduitgangen en 
inritten worden belemmerd. 

• 3. 

Op verzoek van de politie, brandweer of onderhoudspersoneel van de 
gemeente moeten de in het tweede lid bedoelde voorwerpen en stoffen 
tijdelijk worden verplaatst of verwijderd. 

• 4. 

De vergunning bedoeld in het eerste lid wordt verleend: 

o a. 

Als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien het gebruik 
een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of 
onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

o b. 

Door het college in de overige gevallen. 

• 5. 

Het is verboden op, aan, over of boven de weg of openbare plaats een 
voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te 
plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien 

o a. 

deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van 
bevestiging schade toebrengt aan de weg of openbare plaats, 

o b. 

gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of openbare plaats 
of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg of openbare 
plaats, of 

o c. 



een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van 
de weg. 

• 6.

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

o a.

indien het beoogde gebruik schade toebrengt, gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg of
openbare plaats, dan wel een belemmering kan vormen voor het
doelmatig beheer en onderhoud daarvan;

o b.

indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de
omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

o c.

in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor
gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

• 7.

a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp

wordt voorzien door artikel 2:78, de afvalstoffenverordening, de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening voor de provincie Utrecht. 

o a.

De weigeringgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor zover in
het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de
Wegenverkeerswet.

o b.

De weigeringgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor
bouwwerken;

o c.



De weigeringgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in 
het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. 

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 

• 1.

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg 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.

o a.

als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de
activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

o b.

door het college in de overige gevallen.

• 3.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van
hun publieke taak.

• 4.

Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Wegenverordening voor de provincie Utrecht, de
Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

Artikel 2:12 Omgevingsvergunning voor het maken, veranderen van een uitweg 

• 1.

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te
maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar
de weg.



• 2.

De vergunning kan worden geweigerd in het belang van

o a.

de bruikbaarheid van de weg;

o b.

het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

o c.

de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

o d.

de bescherming van openbare groenvoorzieningen

• 3.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door artikel 2:78, de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Wegenverordening voor
de provincie Utrecht.

AFDELING 6. VEILIGHEID OP DE WEG 

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid 

[gereserveerd] 

Artikel 2:14 Winkelwagentjes 

• 1.

De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes ter beschikking stelt,
mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht
ze te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en
de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek op een openbare plaats
achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen
verwijderen.

• 2.

Het is verboden zich met een winkelwagentje op de weg te bevinden buiten
de onmiddellijke omgeving van het bedrijf als bedoel in het eerste lid of,



indien het bedrijf is gelegen in een winkelcentrum, buiten de onmiddellijke 
omgeving van dat winkelcentrum. Als onmiddellijke omgeving van het 
bedrijf of winkelcentrum wordt aangemerkt de weg of het weggedeelte, 
grenzende aan dat bedrijf of dat winkelcomplex en tevens een aan die weg of 
dat weggedeelte aansluitende parkeerplaats. 

• 3. 

Het is verboden een winkelwagentje dat is gebruikt op de weg, onbeheerd 
daarop achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen plaats. 

• 4. 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer. 

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op 
zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of 
daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert. 

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d. 

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, 
brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, 
te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken. 

Artikel 2:17 Kelderingangen e.d. 

[gereserveerd] 

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 

[gereserveerd] 

Artikel 2:19 Prikkeldraad 

• 1. 

Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers 
bestemde deel van de weg op een naar het oordeel van het college 
gevaarlijke wijze prikkeldraad, schrik¬draad, punt¬draad of andere scherpe 
voorwerpen aan te brengen of te hebben lager dan 2,2 meter boven de hoogte 
van de weg. 

• 2. 



Het verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere 
scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord 
van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn 
aangebracht. 

• 3. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 
1 van de Wegenver¬keerswet 1994 daaronder verstaat. 

• 4. 

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. 

Artikel 2:20 Vallende voorwerpen 

[vervallen] 

Artikel 2:20a Gevaarlijk voorwerp 

• 1. 

Het is verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen en voor 
het publiek toegankelijke gebouwen messen, knuppels, slagwapens of andere 
voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te 
dragen. 

• 2. 

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens die behoren tot 
de categorie I, II, III en IV van de Wet wapens en munitie en voor zover 
door het bij zich dragen van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid, de 
openbare orde of veiligheid niet in gevaar komt of kan komen. 

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting 

• 1. 

De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op 
aanwijzing van het college op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of 
voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting 
worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd. 

• 2. 



Het bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de 
Belemmeringenwet Privaatrecht. 

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn 

[gereserveerd] 

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs 

• 1. 

Het is verboden: 

o a. 

voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te 
verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere 
wijze te belemmeren of in gevaar te brengen; 

o b. 

bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst 
op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te 
beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te 
verijdelen of te belemmeren. 

• 2. 

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale 
vaarwegenverordening. 

AFDELING 7. EVENEMENTEN 

Artikel 2:24 Begripsbepaling 

• 1. 

In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek 
toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: 

o a. 

bioscoopvoorstellingen; 

o b. 



markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de 
Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening; 

o c. 

kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 

o d. 

het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid 
geven tot dansen; 

o e. 

betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

o f. 

beurzen die worden georganiseerd in ruimten dan wel gebouwen die 
daartoe bestemd zijn; 

o g. 

activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. 

• 2. 

Onder evenement wordt mede verstaan: 

o a. 

een herdenkingsplechtigheid; 

o b. 

een braderie; 

o c. 

een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van 
deze verordening, op de weg; 

o d. 

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; 



o e. 

een besloten feest op of aan de weg of met uitstraling naar de 
openbare ruimte. 

Artikel 2:25 Evenement 

• 1. 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te 
organiseren. 

• 2. 

Naast de weigeringgronden genoemd in artikel 1:8 kan de vergunning 
worden geweigerd, indien: 

o a. 

onevenredig veel beslag wordt gelegd op de gemeentelijke diensten of 
hulpdiensten; 

o b. 

de aard van het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de 
bestemming van de gevraagde locatie. 

• 3. 

De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor door hem aangewezen 
categorieën evenementen. 

• 4. 

Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, 
voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 
artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994. 

• 5. 

De vergunning kan zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen 
worden verleend. 

• 6. 

In afwijking van artikel 1:2 beslist het college op een aanvraag voor een 
evenementenvergunning: 



o a. 

voor het houden van een circus in een bepaald kalenderjaar: in januari 
van dat kalenderjaar; 

o b. 

voor een evenement dat vermeld is op de vastgestelde 
evenementenkalender: uiterlijk twee maanden voor het betreffende 
evenement. 

• 7. 

In afwijking van artikel 1:3 dient een aanvraag voor een 
evenementenvergunning voor een bepaald kalenderjaar, uiterlijk te zijn 
ingediend op 1 december in het daaraan voorafgaande kalenderjaar indien 
het een vergunning betreft voor het houden van een circus. 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 

• 1. 

Het is verboden bij evenementen onnodig op te dringen, door uitdagend 
gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden of deze te veroorzaken. 

• 2. 

Het is verboden bij evenementen messen, knuppels, slagwapens of andere 
voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, op zodanige wijze mee 
te voeren dat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen. 

• 3. 

Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor wapens die behoren tot 
de categorie I, II, III en IV Wet wapens en munitie 

• 4. 

Een ieder is verplicht bij evenementen alle aanwijzingen van ambtenaren van 
politie en brandweer in het belang van de openbare orde of veiligheid 
terstond en stipt op te volgen. 

AFDELING 8. TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN 

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 



• a.

horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt
verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor
directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf
wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria,
snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of bezorgdienst. Onder
horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en
andere aanhorigheden.

• b.

bezorgdienst: bedrijf dat horeca-activiteiten verricht die gericht zijn op het
bedrijfsmatig bereiden van dranken en/of etenswaren, niet voor gebruik ter
plaatse, die door middel van een koerier bij de eindgebruiker worden
bezorgd.

• c.

terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het
horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen
vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe
consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

• d.

bezoeker: iedere aanwezige in het horecabedrijf, met uitzondering van
personeel dat dienst heeft of personen van wie de aanwezigheid om
bedrijfsmatige redenen noodzakelijk is.

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf 

• 1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de
burgemeester.

• 2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie
van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

• 3.



Naast de weigeringgronden genoemd in artikel 1 kan de burgemeester de 
vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien: 

o a.

naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde
op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

o b.

het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar
oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en
veilig gebruik daarvan;

o c.

dat gebruik een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en
onderhoud van de weg;

o d.

de aanvrager geen verklaring omtrent het gedrag overlegt die uiterlijk
drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is
ingediend, is afgegeven.

• 4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringgrond onder a
houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk,
waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het
horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds
blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

• 5.

Voorts geldt het eerste lid niet voor een horecabedrijf in zorginstellingen.

Artikel 2:29 Sluitingstijd 

• 1.

Het is verboden een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben en
aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

o a.



In het geval de exploitant (winkelondersteunend) spijsverstrekker is of 
een sportvereniging is gelegen binnen de gemeente Houten van: 

 - 

00.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met zondag, met 
daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele 
ontheffingen aan de sportverenigingen op zaterdag en zondag 
tot maximaal 02.00 uur; 

o b. 

In het geval de exploitant (horecaondersteunend) spijsverstrekker is of 
een maaltijdverstrekker is en gelegen binnen het Centrum gebied, 
Oude Dorp, Castellum (alleen bij de maaltijdverstrekker), inclusief de 
kleine kernen, het buitengebied en overige kern Houten van: 

 - 

01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en 

 - 

02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag; 

o c. 

in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen 
het Centrum gebied, 

Oude Dorp en Castellum van: 

• - 

01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en 

• - 

03.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid 
van een verruimd ontheffingenbeleid in de vorm van 1 uur extra tot 04.00 
uur op basis van het éénrichtingsprincipe; 

o d. 

in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen 
de kleine kernen, het 



buitengebied en de overige kernen van Houten van: 

• - 

01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en 

• - 

02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid 
tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot een later sluitingsuur. 

o e. 

in het geval de exploitant een (sociaal) culturele instelling is en 
gelegen binnen het Centrumgebied, Oude Dorp, het Castellum, 
inclusief de kleine kernen, het buitengebied en de overige kern van 
Houten van: 

• - 

00.00 uur tot 07.00 uur van maandag tot en met vrijdag; met daarbij een 
mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot maximaal 
02.00 uur; 

• - 

02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid 
tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot een later sluitingsuur. 

o 2. 

De burgemeester kan andere sluitingstijden vaststellen. 

o 3. 

Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing in die situaties 
waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien. 

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 

• 1. 

De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, 
zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor 
een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 
geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. 



• 2. 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet. 

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf 

Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd 
dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 
genomen besluit gesloten dient te zijn. 

Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven 

• 1. 

In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in 
artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

• 2. 

De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een 
voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt 
of op enig andere wijze overdraagt. 

Artikel 2:33 Ordeverstoring 

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren. 

Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan 

Indien een horecabedrijf geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend 
erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als 
bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:28 tot en met artikel 2:31. 

AFDELING 9. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF 

Artikel 2:35 Begripsbepaling 

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte 
waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van 
nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft 

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie 

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of 
feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna 
daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester. 

Artikel 2:37 Nachtregister 



[gereserveerd] 

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de 
exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid 
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van 
aankomst en de dag van vertrek te verstrekken. 

AFDELING 10. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

• 1. 

Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek 
toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze 
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, 
waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen 
of verloren. 

• 2. 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 
speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van 
toepassing op: 

o a. 

speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, 
onder c, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend; 

o b. 

speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van 
Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; 

o c. 

speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het 
kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen 
te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 
van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, 
onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten. 

• 3. 



De burgemeester weigert de vergunning: 

o a.

indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en
leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de
exploitatie van de speelgelegenheid;

o b.

indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een
geldend bestemmingsplan.

Artikel 2:40 Speelautomaten 

• 1.

In dit artikel wordt verstaan onder:

o a.

Wet: de Wet op de kansspelen;

o b.

kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de
Wet;

o c.

hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder
d, van de Wet;

o d.

laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder
e, van de Wet.

• 2.

In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten
toegestaan.

• 3.

In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.



AFDELING 11. MAATREGELEN TEGEN OVERLAST EN BALDADIGHEID 

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 

• 1.

Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel
174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek
toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te
betreden.

• 2.

Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel
13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek
toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor
het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

• 3.

Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning
of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden 

• 1.

Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak
dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

• 2.

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op
een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die
plaats zichtbaar is:

o a.

een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te
plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te
doen aanbrengen;

o b.

met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter,
cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.



• 3. 

Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld 
wordt krachtens wettelijk voorschrift. 

• 4. 

Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van 
meningsuitingen en bekendmakingen. 

• 5. 

Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken 
voor het aanbrengen van handelsreclame. 

• 6. 

Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van 
meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op 
de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen. 

• 7. 

De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is 
verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond 
ter inzage af te geven. 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

• 1. 

Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te 
hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of 
verfgereedschap. 

• 2. 

Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of 
gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als 
verboden in artikel 2:42. 

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 

• 1. 

Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of 
bij zich te hebben, die ertoe kunnen dienen zich onrechtmatig de toegang tot 



een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te 
verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken 
van sporen te voorkomen. 

• 2.

Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen,
voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in het
eerste lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d. 

[gereserveerd] 

Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d. 

• 1.

Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te
rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de
omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

• 2.

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal
wegenreglement.

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 

• 1.

Het is verboden:

o a.

op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld,
monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid,
voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en
daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

o b.

zich op een openbare plaats of op of in water zodanig op te houden
dat aan weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen
woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt;

• 2.



Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of 
artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

• 1.

Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het
college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij
zich te hebben.

• 2.

Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

o a.

een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1
van de Drank- en Horecawet;

o b.

de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor
een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet;

o c.

de plaats waar evenementen plaatsvinden waarop artikel 2:25 derde
lid van toepassing is.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 

• 1.

Het is verboden:

o a.

zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

o b.

zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel
van een gebouw te zitten of te liggen.



• 2. 

Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, 
appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen 
die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te 
bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n 
gebouw. 

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten 

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op 
te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, 
wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling, of 
een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te 
verontreinigen of te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende 
ruimte is bestemd. 

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d. 

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te 
laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan 
wel in de ingang van een portiek indien: 

• a. 

dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat 
gebouw of dat portiek; 

• b. 

daardoor die ingang versperd wordt. 

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

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en 
plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de 
burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst 
of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de 
bezoekers van het terrein. 

Artikel 2:53 Bespieden van personen 

• 1. 

Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw, 
woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze 
persoon dan wel een zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip 
bevindende persoon, te bespieden. 



• 2. 

Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch 
instrument een zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindende 
persoon te bespieden. 

Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur 

[gereserveerd] 

Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren 

[gereserveerd] 

Artikel 2:56 Alarminstallaties 

[gereserveerd] 

Artikel 2:57 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie 

• 1. 

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten 
verblijven of te laten lopen: 

o a. 

binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond 
aangelijnd is, behalve in die gebieden die door het college zijn 
aangewezen, mits die hond onder behoorlijk toezicht staat; 

o b. 

buiten de bebouwde kom zonder geleider of toezicht; 

o c. 

op een voor kinderen ingerichte openbare speelplaats of op een andere 
door het college aangewezen plaats; 

o d. 

op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of 
ander identificatiekenmerk dat naar de eigenaar of houder verwijst. 

• 2. 



Het in het eerste lid onder a, c en d gestelde verbod geldt niet voor zover de 
eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een 
geleidehond laat begeleiden en de hond daarvoor aantoonbaar gekwalificeerd 
is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar 
gekwalificeerd opleidt tot geleidehond. 

• 3. 

Van het verbod in het eerste lid onder a kan het college om redenen van 
gezondheid van de hond ontheffing verlenen. 

Artikel 2:57a Paarden 

Het is de begeleider van één of meer paarden, aan de hand geleid of bereden, 
verboden deze op een weg in de bebouwde kom harder te laten lopen dan in matige 
draf. 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

• 1. 

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die 
hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een openbare plaats binnen de 
bebouwde kom. 

• 2. 

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod 
wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor 
draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 

• 3. 

Het college kan van het verbod ontheffing verlenen indien de eigenaar 
aantoont op medische gronden met hulpmiddelen niet in staat te zijn de 
uitwerpselen op te ruimen. 

Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden 

• 1. 

De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat dat 
paard zich niet van uitwerpselen ontdoet: 

o a. 

op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd is voor 
het verkeer van voetgangers, fietsers en bromfietsers; 



o b.

op een voor kinderen ingerichte openbare speelplaats;

o c.

op een andere door het college aangewezen plaats.

• 2.

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod
wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor
draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

• 1.

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten
verblijven of te laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een
ander:

o a.

anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de
houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk
acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond
noodzakelijk vindt;

o b.

anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het
college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die
hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in
verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

• 2.

Naast het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder d, geldt voor het bepaalde
in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch
leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

• 3.

In het eerste lid wordt verstaan onder:

o a.



muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van 
stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren 
riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder 
toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat 
de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte 
binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen 
scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn; 

o b.

kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte,
gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren 

• 1.

Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
plaatsen aanwijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of
schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:

o a.

aanwezig te hebben,of

o b.

aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen
gestelde regels, of

o c.

aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is
aangegeven.

• 2.

Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats daarbij
aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders
dan met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan wel
aanwezig te hebben in een groter aantal dan door het college is aangegeven.

• 3.

Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen
een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing
verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.



Artikel 2:61 Wilde dieren 

[gereserveerd] 

Artikel 2:62 Loslopend vee 

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of 
terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is 
verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee 
die weg niet kan bereiken. 

Artikel 2:63 Duiven 

• 1.

De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet
kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het college te
bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.

• 2.

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld gebod.

• 3.

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Provinciale ophokverordening.

Artikel 2:64 Bijen 

• 1.

Het is verboden bijen te houden:

o a.

binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere
gebouwen waar overdag mensen verblijven;

o b.

binnen een afstand van dertig meter van de weg.

• 2.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten
hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht



van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit en 
invliegen van de bijen te voorkomen. 

• 3.

Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover
de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in
dat lid.

• 4.

Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover
in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de
Wegenverordening voor de provincie Utrecht.

• 5.

Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 2:65 Bedelarij 

Het is verboden in winkelcentra op of aan de weg of in een voor het publiek 
toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken. 

AFDELING 12. BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN 

Artikel 2:66 Begripsbepaling 

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 
1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 

• 1.

De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of
ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een
doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en
daarin vermeldt hij onverwijld:

o a.

het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

o b.

de datum van verkoop of overdracht van het goed;



o c. 

een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voorzover dat 
mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed; 

o d. 

de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; 

o e. 

de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen. 

• 2. 

De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen. 

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht 

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht: 

• a. 

de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen: 

o 1. 

dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn 
woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende 
vestiging; 

o 2. 

van een verandering van de onder a, sub 1º, bedoelde adressen; 

o 3. 

als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent; 

o 4. 

dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf 
afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan; 

• b. 



de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage 
te geven; 

• c. 

aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn 
naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn; 

• d. 

een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring 
te houden in de staat waarin het goed verkregen is. 

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen 

[gereserveerd] 

Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven 

[gereserveerd] 

AFDELING 13. VUURWERK 

Artikel 2:71 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: 
Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe 
regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk 
(Vuurwerkbesluit) van toepassing is. 

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen 

Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf 
consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking 
stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de 
gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd. 

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 

• 1. 

Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in 
het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen 
plaats. 

• 2. 

Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als 
dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. 



• 3. 

De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en 
onder 1, van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 2.73a Carbid schieten 

• 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 verbod in het eerste lid geldt niet buiten de bebouwde kom van 31 
december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur. 

• 3. Het college is, met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid, bevoegd 
nadere regels te stellen. 

• 4. Het college is bevoegd van het in het eerste lid gesteld verbod ontheffing 
te verlenen. 

AFDELING 14. DRUGSOVERLAST 

Artikel 2:74 Drugshandel op straat 

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 of rond te rijden, met het 
kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 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. 

AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING, VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN EN 
CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN 

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten 
tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op 
een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel 2:1; 
2:2; 2:10; 2:11; 2:16; 2:19; 2:19a; 2:26; 2:47; 2:48; 2:49; 2:50; 2:73; 5:34;of 5:43 
van de Algemene plaatselijke verordening groepsgewijs niet naleven. 

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij 
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin 
gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, 
aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. 

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 



• 1.

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet
besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten
behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

• 2.

De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens
ten aanzien van andere openbare plaatsen zoals parkeerterreinen.

AFDELING 16. BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN COMMUNICATIE 

Artikel 2:78 Projectvergunning 

• 1.

Het is verboden in het door het college aangewezen gebied zonder een
vergunning van het college een voorwerp op, aan, in, over of boven de weg
of een openbare plaats te plaatsen, aan te brengen of te hebben, alsmede een
weg aan te leggen of in die weg een wijziging aan te brengen.

• 2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1
van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat, alsmede de daaraan
liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen en alle niet openbare
ontsluitingswegen van gebouwen.

• 3.

Het verbod geldt niet voor het Rijk, de provincie, de gemeente of het
waterschap bij het uitvoeren van zijn/haar publiekrechtelijke taak.

• 4.

Het verbod geldt voorts niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer
rijkswaterstaatwerken, het Provinciaal wegenreglement, de
Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

• 5.

Naast de weigeringgronden genoemd in artikel 1:8 kan een vergunning
geweigerd worden in het belang van:



o a. 

de bereikbaarheid; 

o b. 

de leefbaarheid; 

o c. 

de veiligheid; 

o d. 

het stadsschoon. 

• 6. 

Een aanvraag om vergunning moet zo mogelijk tenminste zes weken voor de 
aanvang van de werkzaamheden worden ingediend en moet vergezeld gaan 
van een projectplan waarin de noodzakelijke waarborgen zijn opgenomen 
voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. 

HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE 
E.D. 

AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

• a. 

prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen vergoeding; 

• b. 

prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen vergoeding; 

• c. 

seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele 
handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 



aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: 
een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 
prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al 
dan niet in combinatie met elkaar; 

• d. 

escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon 
die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie 
aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 

• e. 

sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin 
hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren 
plegen te worden verkocht of verhuurd; 

• f. 

exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of 
rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel 
exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of 
rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen; 

• g. 

beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke 
leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf; 

• h. 

bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering 
van: 

o 1. 

de exploitant; 

o 2. 

de beheerder; 

o 3. 

de prostituee; 



o 4. 

het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is; 

o 5. 

toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6:2 van 
deze verordening; 

o 6. 

andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens 
dringende redenen noodzakelijk is. 

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, 
voorzover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende 
erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester. 

Artikel 3:3 Nadere regels 

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de 
uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels 
vaststellen. 

AFDELING 2. SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

• 1. 

Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te 
wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan. 

• 2. 

In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval 
vermeld: 

o a. 

de persoonsgegevens van de exploitant; 

o b. 

de persoonsgegevens van de beheerder; en 



o c.

de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 

• 1.

De exploitant en de beheerder:

o a.

staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of
de voogdij;

o b.

zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

o c.

hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

• 2.

Naast de gestelde eisen in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder
niet:

o a.

met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in
een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel
37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

o b.

binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de
rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door
een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands
recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste
lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

o c.

binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken
onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van



500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel 
mede wegens overtreding van: 

♣ bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

♣ de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a
(oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het
Wetboek van Strafrecht;

♣ de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto
artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

♣ de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

♣ de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

♣ de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

• 3.

Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

o a.

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 euro bedraagt;

o b.

een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

• 4.

De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

o a.

bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum
van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

o b.



bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum 
van de intrekking van deze vergunning. 

• 5.

De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of
beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor tenminste
één maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de
vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij
aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden 

• 1.

Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en
daarin bezoekers tijdens de sluitingstijden toe te laten of te laten verblijven.

• 2.

Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als
bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting sluitingstijden
vaststellen.

• 3.

Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden
gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid,
dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

• 4.

Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voorzover in de
daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet
milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 

• 1.

Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of in geval
van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd
bestuursorgaan:

o a.



tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, tweede lid, geldende 
sluitingsuren vaststellen; 

o b.

van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de
gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

• 2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet
bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid
bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene
wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 

• 1.

Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben,
zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of
beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

• 2.

De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de
seksinrichting:

o a.

geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten
genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII
(misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII
(diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek
van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

o b.

geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij
of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet
bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

• 1.



Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere 
wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te 
lokken. 

• 2.

Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan
door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een
bepaalde richting te verwijderen.

• 3.

Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen kan door
politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende
de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich
onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

• 4.

De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid,
genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is
gegeven als bedoeld in het derde lid hij besluit verbieden zich gedurende
bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te
bevinden op of aan de wegen en op de tijden bedoeld in het eerste lid.

• 5.

De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk
is.

• 6.

Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester
opgelegd verbod als bedoeld in het vierde lid.

Artikel 3:10 Sekswinkels 

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te 
exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en 
leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente. 

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke 

• 1.



Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop 
goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan 
wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te 
stellen, aan te bieden of aan te brengen: 

o a. 

indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft 
bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of 
aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving 
in gevaar brengt; 

o b. 

anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het 
belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde 
regels. 

• 2. 

Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die 
dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, van de Grondwet. 

AFDELING 3. BESLISSINGSTERMIJN; WEIGERINGGRONDEN 

Artikel 3:12 Beslissingstermijn 

• 1. 

Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om 
vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag 
waarop de aanvraag ontvangen is. 

• 2. 

Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken 
verdagen. 

Artikel 3:13 Weigeringgronden 

• 1. 

De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien: 



o a. 

de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 
gestelde eisen; 

o b. 

de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf 
in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan 
of leefmilieuverordening; 

o c. 

er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf 
personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van 
het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid 
vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde; 

o d. 

de vestiging of exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf 
het maximum aantal en soort toegestane inrichtingen overschrijdt, 
zoals is vastgelegd in het door het college vastgestelde beleid. 

• 2. 

In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste 
lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, 
worden geweigerd in het belang van: 

o a. 

de openbare orde; 

o b. 

het voorkomen of beperken van overlast; 

o c. 

het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en 
leefklimaat; 

o d. 

de veiligheid van personen of goederen; 



o e. 

de verkeersvrijheid of -veiligheid; 

o f. 

de gezondheid of zedelijkheid; 

o g. 

de arbeidsomstandigheden van de prostituee. 

AFDELING 4. BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 

• 1. 

De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning 
vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf 
feitelijk heeft beëindigd. 

• 2. 

Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de 
exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan. 

Artikel 3:15 Wijziging beheer 

• 1. 

Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de 
seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de 
exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het 
beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan. 

• 2. 

Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het 
bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de 
verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. 
Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van 
overeenkomstige toepassing. 

• 3. 

In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer 
worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een 



aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de 
aanvraag is besloten. 

HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON 
EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE 

AFDELING 1. (GELUID)HINDER EN VERLICHTING 

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

• a. 

Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer; 

• b. 

inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit; 

• c. 

houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder 
of anderszins een inrichting drijft; 

• d. 

collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal 
inrichtingen is verbonden; 

• e. 

incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een 
klein aantal inrichtingen; 

• f. 

geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van 
artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige 
gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende 
inrichting; 

• g. 

geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet 
geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met 
uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting; 



• h.

onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 

• 1.

De geluidgrenswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Besluit en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college
per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij
aan te wijzen dagen of dagdelen, voor festiviteiten die binnen een gebouw
plaatsvinden.

• 2.

In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college bepalen dat de
aanwijzing slechts geldt in bepaalde gebieden van de gemeente.

• 3.

Het college maakt de aanwijzing tegelijk met de Evenementenkalender
bekend.

• 4.

Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te
voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in
het eerste lid aanwijzen.

• 5.

De houder van de inrichting meldt ten minste vier weken voordat de
collectieve festiviteit plaatsvindt dat hij daaraan deelneemt met een bepaalde
activiteit. Bij een aangewezen collectieve festiviteit die redelijkerwijs niet te
voorzien was, meld een houder van een inrichting zijn deelname terstond.

• 6.

Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting tijdens
een collectieve activiteit, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de
gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

• 7.



Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting tijdens 
een collectieve activiteit, bedraagt niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de 
gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. 

• 8. 

De geluidsgrenswaarden als bedoeld in het zesde en zevende lid zijn 
inclusief muziek en stemgeluid en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege de 
correctie voor duidelijk herkenbaar muziekgeluid. Metingen worden 
uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai; 
daarbij wordt het volgende buiten beschouwing gelaten: 

o a. 

een bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid (Cb); 

o b. 

een meteocorrectie (Cm); 

o c. 

de gebruikelijke meteoraamcondities. 

• 9. 

Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van 
extra muziek - hoger dan de geluidsgrenswaarden als bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening- 
uiterlijk een half uur voor de sluitingstijd genoemd in artikel 2:29, eerste lid 
dan wel in een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, daarvan te 
worden beëindigd. 

• 10. 

Indien de sluitingstijden als genoemd in artikel 2:29 niet op de inrichting van 
toepassing zijn dient het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de 
geluidsgrenswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 
Besluit en artikel 4:5 van deze verordening- uiterlijk om 0.00 uur te worden 
beëindigd. 

• 11. 

Het niet deelnemen aan een collectieve festiviteit levert geen extra 
ontheffing in de zin van artikel 4:3 van deze verordening op. 

Artikel 4:3 Ontheffing incidentele festiviteiten 



• 1.

Het college kan aan een inrichting ontheffing verlenen voor maximaal twaalf
incidentele festiviteiten per kalenderjaar waarbij de geluidsgrenswaarden als
bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van
deze verordening niet van toepassing zijn voor festiviteiten die binnen een
gebouw plaatsvinden.

• 2.

Het college kan aan een inrichting ontheffing verlenen om tijdens maximaal
twaalf incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te
houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113, eerste lid,
van het Besluit niet van toepassing is.

Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten 

[gereserveerd] 

Artikel 4:5 Onversterkte muziek 

• 1.

Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel
2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de
onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

o a.

de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige
gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

o b.

de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij
gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

o c.

de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het
woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten;

o d.



bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen 
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast. 

o e.

Tabel

• 7.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 7.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

• 2.

Voor de duur van vier uur per etmaal is onversterkte muziek, vanwege het
oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en
fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode
uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. Indien
versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen,
wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit
van toepassing.

• 3.

Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening
van toepassing is.

Artikel 4:6 Overige (geluid)hinder 

• 1.

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of
het Besluit al dan niet in de openlucht (recreatie)toestellen, (bouw)machines
of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een
zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving
(geluid)hinder wordt veroorzaakt.

• 2.

Het college kan van het verbod ontheffing aan natuurlijke personen en
rechtspersonen verlenen.



• 3.

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de
Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, de Wegenverkeerswet
1994, het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartwet of de Provinciale
milieuverordening of indien artikel 2:25 derde lid van toepassing is.

• 4.

Aan de in het tweede lid bedoelde ontheffing kunnen voorschriften worden
verbonden betreffende:

o a.

het maximale geluidsniveau;

o b.

de situering van geluidsbronnen;

o c.

de frequentie en tijden van gebruik.

Artikel 4:6a (Geluid)hinder door dieren 

• 1.

Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg
heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of
overigens voor de omgeving hinder veroorzaakt.

• 2.

Op geluid afkomstig van de in lid 1 genoemde dieren is de onder e.
opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

o a.

de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige
gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

o b.



de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij 
gevoelige terreinen op de grens van het terrein; 

o c. 

de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het 
woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten; 

o d. 

overigens moet het beoordelingsniveau worden bepaald in 
overeenstemming met de "Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai", uitgegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bij het 
bepalen van het beoordelingsniveau wordt daarbij echter geen 
rekening gehouden met: 

o i. 

een bedrijfsduurcorrectieterm (Cb); 

o ii. 

een meteocorrectieterm (Cm); 

o iii. 

straftoeslagen voor impulsachtig geluid en tonaal geluid; 

o iv. 

de straftoeslag voor geluid met een duidelijk muzikaal karakter; 

o v. 

de gebruikelijke meteoraamcondities. 

o e. 

Tabel: 

• 7. 

00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 7.00 uur 



LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Artikel 4:6b (Geluid)hinder door (motor)voertuigen e.d. 

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zich met 
een (motor)voertuig zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of 
overigens voor de omgeving onaanvaardbare (geluid)hinder ontstaat. 

Artikel 4:6c (Geluid)hinder door vrachtauto’s 

• 1.

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een
vrachtauto als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zodanige wijze te laden of te
lossen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving
onaanvaardbare (geluid)hinder wordt veroorzaakt.

• 2.

Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Artikel 4:6d Routering 

• 1.

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer met
een vrachtauto, als bedoeld in artikel 4:6d, waarvan het ledig gewicht
vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg of die met
inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte
van meer dan 2 meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een door het college bij
openbaar bekend te maken besluit aangewezen weg te rijden.

• 2.

Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Artikel 4:6e Hinder door alarminstallaties 

• 1.



Het is verboden, in of aan een onroerende zaak, een alarminstallatie 
geïnstalleerd te hebben die een voor de omgeving onaanvaardbaar geluid- 
en/of lichtsignaal kan produceren. 

• 2.

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing voor zover de Wet op de
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus van toepassing is.

• 3.

Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

• 4.

Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van
toepassing is.

Artikel 4:6f Lichthinder 

• 1.

Het is verboden toestellen of andere vormen van verlichting in werking te
hebben of handelingen te verrichten die directe lichtinstraling op
lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen tot gevolg heeft
of op een zodanige wijze wordt gebezigd dat overigens voor de omgeving
lichthinder wordt veroorzaakt.

• 2.

Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

• 3.

Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van
toepassing is.

Artikel 4:6g Verboden verlichting 

Het is verboden toestellen of andere vormen van verlichting in werking te hebben 
of handelingen te verrichten die lichtverschijnselen in de lucht of op wolken 
veroorzaakt. 

AFDELING 2. BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING 

Artikel 4:7 Straatvegen 

[gereserveerd] 



Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen 

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke 
behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen. 

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen 

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen 
zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel 
voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen. 

AFDELING 3. HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN 

Artikel 4:10 Begripsbepalingen 

• 1. 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

o a. 

houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen; 

o b. 

hakhout: één of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de 
stronk uitlopen. 

• 2. 

In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van 
verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige 
beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. 

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

• 1. 

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden 
te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de lijst Bomen met 
bijzondere waarde. 

• 2. 

De vergunning kan worden geweigerd op grond van: 

o a. 

de natuurwaarde van de houtopstand; 



o b. 

de landschappelijke waarde van de houtopstand; 

o c. 

de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

o d. 

de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 

o e. 

de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

o f. 

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand; 

o g. 

de invloed op de bodemhuishouding en het micro-klimaat; 

o h. 

de nestel- of schuilgelegenheid voor bepaalde diersoorten. 

• 3. 

Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader bij de 
vergunning te stellen voorschriften. 

Artikel 4:11a Herplant /instandhoudingsplicht 

• 1. 

Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze 
afdeling van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld, dan 
wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de zakelijk 
gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan 
degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, 
de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hem te 
geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn. 

• 2. 



Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan 
daarbij worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op 
welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen. 

• 3. 

Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling 
van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het college 
aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand 
bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van 
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de 
door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn 
voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. 

• 4. 

Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde 
lid is opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

Artikel 4:11b Bestrijding boomziekte 

• 1. 

Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel 
van het college gevaar opleveren voor de gezondheid van andere bomen of 
de volksgezondheid, kan het college aan de rechthebbende van de boom of 
bomen aanwijzingen geven tot 

o a. 

het vellen en verwijderen van de boom of bomen; 

o b. 

het ontschorsen van de boom of bomen en vernietigen van de schors; 

o c. 

het behandelen of laten behandelen van boom of bomen ter 
voorkoming van verspreiding van ziekte. 

• 2. 

De rechthebbende is verplicht de aanwijzingen van het college binnen de 
daarvoor gestelde termijn uit te voeren of toe te staan. 

Artikel 4:11c Afstand van de erfgrenslijn 



In afwijking van artikel 5:42, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt de 
afstand van de grenslijn van eens anders erf voor het hebben van bomen vanaf het 
midden van de voet van de boom 0,5 meter. 

Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege 

[vervallen] 

AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST 

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

• 1. 

Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de 
weg gelegen 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, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te 
plaatsen of aanwezig te hebben: 

o a. 

onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- 
of vaartuigen of onderdelen daarvan; 

o b. 

bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan; 

o c. 

kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, 
indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor 
verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; 

o d. 

mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een 
verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde 
landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen. 

• 2. 

Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald 
voorwerp of bepaalde stof:op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben. 



• 3. 

Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid 
nadere regels stellen. 

• 4. 

Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet ruimtelijke ordening of de 
Verordening bescherming natuur en landschap van de provincie Utrecht. 

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen 

[gereserveerd] 

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te 
voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het 
verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 

Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame 

[gereserveerd] 

AFDELING 5. KAMPEREN 

Artikel 4:17 Algemene begripsbepalingen 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

• a. 

rechthebbende: degene die krachtens zakelijk of persoonlijk recht de 
beschikking heeft over enige onroerende zaak; 

• b. 

kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens 
die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of 
geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf; 

• c. 

kampeermiddel: een onderkomen of voertuig waarvoor geen 
bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat 



bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf. 

• d.

Recreatief nachtverblijf: Het recreatief verblijf gedurende de nacht op een
kampeerterrein of in een kampeermiddel, al dan niet in slapende toestand,
tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 

• 1.

Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in
het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

• 2.

Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen
gebruik door de rechthebbende op een terrein.

• 3.

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste
lid.

• 4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden
geweigerd in het belang van:

o a.

de bescherming van natuur en landschap;

o b.

de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4:18a Slapen op een openbare plaats 

• 1.

Het is verboden een openbare plaats als slaapplaats te gebruiken of op een
openbare plaats een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen,



keetwagen, tent, aanhangwagen of auto als slaapplaats te gebruiken of daarin 
te overnachten dan wel gelegenheid daartoe te bieden. 

• 2. 

Het college kan van het in het eerste lid genoemde verbod ontheffing 
verlenen en daaraan in het belang van de openbare orde, veiligheid, 
zedelijkheid en gezondheid voorschriften verbinden, onder andere ter 
voorkoming en beperking van hinder en overlast, het aanzien van de woon- 
en werkomgeving, verontreiniging, voorkoming van besmettelijke ziekten en 
brandgevaar. 

• 3. 

Het verbod geldt niet op de door het college speciaal daartoe aangewezen 
plaatsen. 

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen 

• 1. 

Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, 
eerste lid en 4:18a, eerste lid niet geldt. 

• 2. 

Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, 
genoemd in artikel 4:18, vierde lid en artikel 4:18a, tweede lid. 

Artikel 4:20 Vergunning 

Het is verboden zonder vergunning van het college een kampeerterrein te houden. 

Artikel 4:21 Vereisten aanvraag 

• 1. 

De aanvraag om een vergunning bevat: 

o a. 

naam en adres van de rechthebbende(n) en de beheerder(s) van het 
kampeerterrein; 

o b. 

adres van het kampeerterrein; 



o c.

een opgave van het soort en het aantal plaatsen;

o d.

de periode per kalenderjaar dat het kampeerterrein wordt gebruikt.

• 2.

Bij de aanvraag om vergunning moeten de volgende bescheiden worden
overgelegd:

o a.

een situatietekening in tweevoud van het kampeerterrein op schaal
van tenminste 1 : 1000 waarop, indien van toepassing, is aangegeven:

 -

een kadastrale omschrijving van het perceel;

 -

de oppervlakte van het kampeerterrein;

 -

de plaats van de bestaande en op te richten gebouwen en hun
functies;

 -

de plaats van elektra-, water- en gasaansluitingen;

 -

de aanwezige en aan te brengen randbeplanting, alsmede het
assortiment waaruit deze randbeplanting bestaat;

 -

de ontsluiting van het kampeerterrein en het verloop van de
wegen en de paden op het kampeerterrein;

 -



de aanwezige en te realiseren parkeergelegenheid; 

 - 

de begrenzing en kavelinrichting van de terreingedeelten voor 
seizoenstandplaatsen, alsmede de begrenzing van de 
terreingedeelten bestemd voor toeristisch kamperen en voor 
sport en spel; 

 - 

de aanwezige en te realiseren voorzieningen ter bestrijding van 
brand. 

o b. 

een toelichting ten aanzien van het aantal en de aard van de sanitaire 
voorzieningen en waaruit blijkt hoe de afvoer van de vaste en 
vloeibare afvalstoffen geregeld is; 

o c. 

een reglement waarin voorwaarden worden gegeven met betrekking 
tot het gebruik van het kampeerterrein en het verblijf daarop. 

Artikel 4:22 Weigeringgronden en voorwaarden 

• 1. 

Een vergunning als bedoeld in artikel 4:20 kan worden geweigerd of onder 
voorschriften worden verleend in het belang van: 

o a. 

landschaps- en natuurwaarden; 

o b. 

de veiligheid van personen of goederen; 

o c. 

de zedelijkheid, gezondheid of hygiëne; 

o d. 

de openbare orde; 



o e. 

het voorkomen of beperken van overlast. 

• 2. 

Een vergunning als bedoeld in artikel 4:20 kan alleen worden verleend als 
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

o a. 

in afwijking van artikel 1:3 dient de aanvraag voor de vergunning 
minimaal acht weken voor de plaatsing van de kampeermiddelen te 
worden ingediend; 

o b. 

het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf is alleen toegestaan in de periode 15 maart 
tot en met 31 oktober en gedurende schoolvakanties buiten deze 
periode. 

o c. 

de aanvraag heeft betrekking op een terrein dat bij bestemmingsplan 
uitsluitend of mede als kampeerterrein is aangewezen. 

AFDELING 6. UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE 

Artikel 4:23 Groenvoorzieningen 

• 1. 

Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de 
gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken 
verboden enige schade toe te brengen aan een boom, een bloem of 
heesterperk of een gazon dan wel aldaar bloemen te plukken. 

• 2. 

Het is verboden een doorsteek naar de openbare weg te hebben, te maken of 
te wijzigen, die door een openbare groenvoorziening loopt. 

• 3. 

Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde 
verbod. 



HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING 
VAN DE GEMEENTE 

AFDELING 1. PARKEEREXCESSEN 

Artikel 5:1 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

• a. 

voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine 
wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen; 

• b. 

parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). 

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 

• 1. 

Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: 

o a. 

het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen; 

o b. 

het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen 
betaling. 

• 2. 

Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend: 

o a. 

voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden 
verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende 
de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden; 

o b. 



voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde 
persoon. 

• 3. 

Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van 
maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te 
verhandelen, verboden: 

o a. 

drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op 
de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 100 meter met 
als middelpunt een van deze voertuigen; 

o b. 

de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken. 

• 4. 

Het college kan ontheffing van het verbod verlenen. 

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen 

Het is verboden op de weg meer dan één voertuig te parkeren met het kennelijke 
doel het te koop aan te bieden of te verhandelen. 

Artikel 5:4 Defecte voertuigen 

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te 
verhelpen gebreken of het ontbreken van een APK-keuring niet kan of mag worden 
gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. 

Artikel 5:5 Voertuigwrakken 

• 1. 

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud of in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te 
parkeren. 

• 2. 

Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door de Wet milieubeheer. 

Artikel 5:6 Parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens e.a. 



• 1.

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere
dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

o a.

langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen, hetzij op één
plaats hetzij met enige verandering van plaats, te plaatsen of te hebben
op de weg;

o b.

op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar
zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

o c.

op de weg te plaatsen of te hebben met de kennelijke bedoeling om
artikel 4:18a te overtreden of deze als woning in gebruik te nemen.

• 2.

Het college kan categorieën voertuigen aanwijzen waarvoor het in het eerste
lid genoemde verbod niet geldt.

• 3.

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder
a, gestelde verbod.

• 4.

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Verordening bescherming
natuur en landschap provincie Utrecht 1996 of de Wegenverordening voor
de provincie Utrecht.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen 

• 1.

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van
handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee
handelsreclame te maken.

• 2.



Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 

• 1. 

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte 
heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een 
breedte van meer dan 2,05 meter te parkeren: 

o a. 

binnen de bebouwde kom anders dan op een door het college daartoe 
aangewezen plaats; 

o b. 

buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats 
waar dit naar zijn oordeel: 

 - 

buitensporig is met het oog op de beschikbare parkeerrruimte; 

 - 

schadelijk is voor het aanzien van de gemeente; 

 - 

de verkeersveiligheid in gevaar brengt. 

• 2. 

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag 
tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen 

• 1. 

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te 
parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw 
op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers 
vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 



• 2. 

Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt 
voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het 
voertuig ter plaatse noodzakelijk is. 

Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen 

[gereserveerd] 

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen 

• 1. 

Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten 
staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde 
beplanting of groenstrook. 

• 2. 

Dit verbod is niet van toepassing: 

o a. 

op de weg; 

o b. 

op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of 
vanwege de overheid; 

o c. 

op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op 
terreinen die voor dit doel zijn bestemd. 

• 3. 

Het college kan van het verbod genoemd in het eerste lid ontheffing 
verlenen. 

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets 

• 1. 

Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of 
bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te 
laten staan. 



• 2.

Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang
van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van
overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid,
verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen te laten staan.

Artikel 5:12a Overlast van weesfietsen 

• 1. Het is verboden in een door het college aangewezen openbaar
(brom)fietsstallingsgebied fietsen of bromfietsen langer dan een door het
college bepaalde periode onafgebroken te stallen.

• 2. Het college kan openbare (brom)fietsstallingsgebieden aanwijzen waar
het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een
fiets of bromfiets langer dan een door het college te bepalen periode
onafgebroken te stallen.

AFDELING 2. COLLECTEREN 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

• 1.

Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling
van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

• 2.

Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het
aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of
gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van
geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt
gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel
is bestemd.

• 3.

Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden
wordt.

• 4.

In afwijking van artikel 1:2 beslist het college op een aanvraag voor het
houden van een kledinginzameling in een bepaald kalenderjaar in december
van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.



• 5.

In afwijking van artikel 1:3 dient een aanvraag voor het houden van een
kledinginzameling in een bepaald kalenderjaar uiterlijk te zijn ingediend op
15 oktober in het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

AFDELING 3. VENTEN 

Artikel 5:14 Begripsbepalingen 

[gereserveerd] 

Artikel 5:15 Ventverbod 

• 1.

Het is verboden zonder vergunning van het college in de uitoefening van de
handel op een openbare plaats, aan een huis dan wel op een andere al dan
niet met enige beper¬king – voor het publiek toegankelijke en in de
openlucht gelegen plaats goederen te koop aan te bie¬den, te verkopen of af
te geven dan wel diensten aan te bieden.

• 2.

Het verbod geldt niet:

o a.

ten aanzien van het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van
ge¬drukte of geschre¬ven stukken waar¬in gedachten of gevoelens
worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet;

o b.

voor het aan de huizen van vaste afnemers afleveren van goederen
door of door huisgenoten of perso¬neel van hem die dit mede doet ter
exploitatie van zijn winkel, bedoeld in artikel 1 van de
Winkeltijdenwet;

o c.

voor het te koop aanbieden of verkopen van goederen op de plaats die
is aangewezen voor het hou¬den van een markt, zulks gedurende de
tijden waarop die markt gehouden wordt;

o d.



voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op 
een standplaats bedoeld in artikel 5:17. 

• 3.

Een vergunning kan naast de in artikel 1:8 genoemde gronden worden
geweigerd:

o a.

wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of
in een deel der gemeente redelij¬kerwijs te verwachten is dat door het
verlenen van de vergunning een redelijk verzorgings¬niveau voor de
consumenten ter plaatse in gevaar komt;

o b.

vanwege strijd met het door het college gehanteerde
ventvergunningenbeleid.

Artikel 5:16 Venten met gedrukte stukken 

[gereserveerd] 

AFDELING 4. STANDPLAATSEN 

Artikel 5:17 Begripsbepaling 

• 1.

In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats
op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden,
gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een
tafel.

• 2.

Onder standplaats wordt niet verstaan:

o a.

een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160,
eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

o b.

een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.



Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringgronden 

• 1. 

Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te 
nemen of te hebben. 

• 2. 

Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend 
bestemmingsplan. 

• 3. 

Naast de weigeringgronden genoemd in artikel 1:8 kan de vergunning 
worden geweigerd: 

o a. 

indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de 
omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; 

o b. 

indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in 
een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het 
verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen 
van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter 
plaatse in gevaar komt. 

• 4. 

In afwijking van artikel 1:2 beslist het college op een aanvraag voor het 
innemen van een seizoensstandplaats voor de verkoop van kerstbomen of 
oliebollen in een bepaald kalenderjaar in oktober van dat kalenderjaar. 

• 5. 

In afwijking van artikel 1:3 dient een aanvraag voor het innemen van een 
seizoensstandplaats voor de verkoop van kerstbomen of oliebollen in een 
bepaald kalenderjaar uiterlijk te zijn ingediend op 1 september van dat 
kalenderjaar. 

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende 

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder 
vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen. 



Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen 

• 1.

Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening provincie Utrecht.

• 2.

De weigeringgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, geldt niet voor
bouwwerken.

AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN 

Artikel 5:22 Begripsbepaling 

• 1.

In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in of op een
voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats waar hoofdzakelijk
tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden
aangeboden vanaf een standplaats.

• 2.

Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

o a.

een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en
onder h, van de Gemeentewet;

o b.

een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 

• 1.

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te
organiseren.

• 2.

Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel
en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.



• 3. 

De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend 
bestemmingsplan. 

AFDELING 6. OPENBAAR WATER 

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 

• 1. 

Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden zonder 
vergunning van het college een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of 
boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben. 

• 2. 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op voorwerpen waarop 
gedachten of gevoelens worden geopenbaard. 

• 3. 

Het is verboden op, in of boven openbaar water voorwerpen waarop 
gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te 
hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats 
van bevestiging gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van het openbaar 
water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een 
belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van het 
openbaar water. 

• 4. 

De verboden in het eerste en derde lid gelden niet voor zover in de daarin 
geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de 
Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de provinciale Scheepvaartwegenverordening 1992, 
Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996, de 
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur. 

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

• 1. 

Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan 
wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college 
aangewezen gedeelten van openbaar water. 



• 2.

Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een
ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid
aangewezen gedeelten van openbaar water:

o a.

nadere regels stellen in het belang van de openbare orde,
volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de
gemeente;

o b.

beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

• 3.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer het
Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, de
provinciale Scheepvaartwegenverordening 1992, Verordening bescherming
natuur en landschap provincie Utrecht 1996.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats 

• 1.

Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5:25 bepaalde kan het
college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met
betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het
belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne
en het aanzien van de gemeente.

• 2.

De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het
college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of
gebruik van een ligplaats op te volgen.

• 3.

Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin
geregelde onderwerpen wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de



provinciale Scheepvaartwegenverordening 1992, Verordening bescherming 
natuur en landschap provincie Utrecht 1996. 

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats 

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in 
strijd met het krachtens artikel 5:26, tweede lid bepaalde. 

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken 

• 1.

Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen
in de toestand van bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren,
havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing,
bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen,
stootpalen, bakens of sluizen.

• 2.

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement,
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de provinciale
Scheepvaartwegenverordening 1992.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen 

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het 
water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor 
dadelijk gebruik ongeschikt te maken. 

Artikel 5:30 Veiligheid op het water 

• 1.

Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water
ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer
daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

• 2.

Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken of de provinciale Scheepvaartwegenverordening
1992.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen 



• 1. 

Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in 
openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te 
bevinden. 

• 2. 

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend 
in of aan een openbaar water, los te maken. 

AFDELING 7. CROSSTERREINEN EN GEMOTORISEERD EN RUITERVERKEER IN 
NATUURGEBIEDEN 

Artikel 5:32 Crossterreinen 

• 1. 

Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een 
wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of 
proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel 
een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe 
aanwezig te hebben. 

• 2. 

Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing 
is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen: 

o a. 

in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; 

o b. 

in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de 
omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden; 

o c. 

in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste 
lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek. 

• 3. 



Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat 
artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat. 

• 4.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit
geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 

• 1.

Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken,
plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich
te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z,
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld
in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of
met een fiets of een paard.

• 2.

Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde
verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van
het gebruik van deze terreinen:

o a.

in het belang van het voorkomen van overlast;

o b.

in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

o c.

in het belang van de veiligheid van het publiek.

• 3.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen
en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

o a.

ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en
van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels



en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat 
aangewezen hulpverleningsdiensten; 

o b. 

die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie 
van de terreinen als in het eerste lid bedoeld; 

o c. 

die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk 
voorschrift moeten worden uitgevoerd; 

o d. 

van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die 
gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld; 

o e. 

voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de 
onder d bedoelde personen. 

• 4. 

Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet: 

o a. 

op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994; 

o b. 

binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' 
aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of 
krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'. 

• 5. 

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 

AFDELING 8. VERBOD VUUR TE STOKEN 

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 

• 1. 



Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten 
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te 
leggen, te stoken of te hebben. 

• 2.

Het verbod geldt niet voor zover het betreft:

o a.

verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

o b.

sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen
afvalstoffen worden verbrand;

o c.

vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar,
overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

• 3.

Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

• 4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden
geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

• 5.

Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of
de Provinciale milieuverordening.

AFDELING 9. VERSTROOIING VAN AS 

Artikel 5:35 Begripsbepaling 

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien 
van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of 
nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein. 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen 

• 1.



Incidentele asverstrooiing is verboden op: 

o a.

verharde delen van de weg;

o b.

gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

• 2.

Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt
verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing
plaatsvindt.

• 3.

Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus
op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod
uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en
crematoriumterreinen.

Artikel 5:37 Hinder of overlast 

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt 
veroorzaakt voor derden. 

AFDELING 10 DETECTIEVERBOD 

Artikel 5:38 Detectieverbod 

• 1.

Het is verboden op door het college aangewezen terreinen met een detector
te zoeken naar voorwerpen.

• 2.

Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op degene aan wie
ingevolge artikel 39 en 40 van de Monumentenwet 1988 een
opgravingsvergunning is verstrekt.

AFDELING 11 RECREATIEPLASSEN 

Artikel 5:39 Begripsomschrijving 



Onder recreatieplassen wordt verstaan: de Rietplas, de Oosterlaakplas, de 
Kooikersplas en de Imkersplas, zoals deze zijn aangegeven op de topografische 
kaarten van de gemeente Houten. 

Artikel 5:40 Verbod grote vaartuigen e.d. 

• 1.

Op de recreatieplassen en alle watergangen binnen de Rondweg is het
innemen van ligplaats met en het gebruik van alle vaartuigen, welke
uitsluitend of mede door middel van verbrandingsmotoren worden
voortbewogen, verboden.

• 2.

Op de recreatieplassen en alle watergangen binnen de Rondweg is het
innemen van ligplaats met en het gebruik van vaartuigen met een grotere
lengte dan 5 meter en een breedte van meer dan 1,75 meter eveneens
verboden.

• 3.

Op de recreatieplassen en alle watergangen binnen de Rondweg is het
innemen van ligplaats met en het gebruik van vaartuigen, welke uitsluitend
of mede door middel van elektrische aandrijving worden voortbewogen,
toegestaan, met dien verstande dat deze vaartuigen zich niet met een grotere
snelheid dan 10 kilometer per uur mogen voortbewegen of varen.

• 4.

Het gestelde in het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op
onderhoudsvaartuigen, vaartuigen voor visstandbeheer of vaartuigen van een
reddingsdienst.

Artikel 5:41 Veiligheid van zwemmers 

• 1.

De delen van de recreatieplassen die bij voorkeur bestemd zijn om te
zwemmen en te baden, worden aangegeven en begrensd door middel van
palen in het water. Deze delen van het water worden in dit artikel als
zwemgedeelte aangeduid.

• 2.

Het is verboden in het zwemgedeelte van de plassen vaartuigen van hard
materiaal te gebruiken.



• 3.

Het is verboden te vissen in het zwemgedeelte van de plassen.

• 4.

Het is verboden te zwemmen nabij de door het college aangewezen viszones.

Artikel 5:42 Verwijderen van windschermen, bootjes e.d. 

Het is niet toegestaan tussen zonsondergang en zonsopgang in het water of op het 
strand van de recreatieplassen de volgende voorwerpen achter te laten: 

• a.

windschermen, (koepel)tenten en andere middelen ter beschutting;

• b.

vaartuigen.

Artikel 5:43 Verblijfsverbod Rietplas en Oosterlaakplas 

• 1.

Het is verboden tussen 22.00 uur en 7.00 uur te verblijven op, aan of in de
Rietplas en de Oosterlaakplas, alsmede op het strandeiland in de Rietplas.

• 2.

Het verbod geldt, buiten de zwemgedeelten, niet voor vissers aan wie
vergunning is verleend om in de nachtelijke uren te vissen.

AFDELING 12 STRAATNAAMBORDEN EN HUISNUMMERS 

Artikel 5:44 Gedoogplicht aanduidingen 

• 1.

De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat
bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college,
straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen,
huisnummers en wijkaanduidingen, worden aangebracht, onderhouden,
gewijzigd of verwijderd.

• 2.



Het college geeft tevoren schriftelijk kennis aan de rechthebbende als 
bedoeld in het eerste lid van hun voornemen over te gaan tot het doen 
aanbrengen of wijzigen van straatnaamborden, daarbij behorende 
onderschriften daaronder begrepen, huisnummers en wijkaanduidingen. 

Artikel 5:45 Verwijdering e.d. aanduidingen 

• 1.

Het is verboden enige aanduiding als bedoeld in artikel 5:44, eerste lid, te
verwijderen, wijzigen, beschadigen, verplaatsen of onleesbaar te maken.

• 2.

Dit verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Wetboek van Strafrecht.

• 3.

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor de rechthebbende op een
bouwwerk die met inachtneming van het door het college vastgestelde
huisnummer de aanduiding hiervan in afwijkende vorm wenst aan te
brengen.

HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6:1 Strafbepaling 

Overtreding van het bij of krachtens de artikelen van deze verordening bepaalde en 
de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 
categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de 
rechterlijke uitspraak. 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

• 1.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening zijn belast:

o a.

functionarissen van de Politie Regio Utrecht

o b.



functionarissen van de GGD Midden Nederland 

o c.

buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Houten

• 2.

Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de
burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen 

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een 
overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke 
strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het 
leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een 
woning zonder toestemming van de bewoner. 

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening 

• 1.

De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Houten zoals
vastgesteld op 26 september 2006 en de daarbij behorende
wijzigingsverordeningen worden ingetrokken.

• 2.

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is
bekendgemaakt.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling 

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die 
golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor 
deze verordening overeenkomstige bepalingen kent, gelden als besluiten genomen 
krachtens deze verordening. 

Artikel 6:6 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 november 2008 

de raad van de gemeente Houten 



de griffier 





Van: nieuwswo2 <nieuwswo2@yahoo.com>  
Verzonden: zondag 27 juni 2021 16:32 
Aan: pers@persbericht.nl 
Onderwerp: Gemeente en Houtense media censureren protesten tegen illegale nazibeurs 

MEDE TAV RAADSLEDEN HOUTEN & LEDEN PROV STATEN UTRECHT 

Journalist opgestapt na publicatieverbod - 'Nazistische methoden' 
Gemeente en Houtense media censureren protesten 
tegen illegale nazibeurs
HOUTEN, 27 JUNI 2021 - De gemeente en de Omroep Houten hebben een bericht over de illegale 
nazibeurs die vandaag plaatsvond in Houten, van de website Omroephouten verwijderd. Ook het 
Houtense weekblad 't Groenjte heeft het bericht verwijderd. De nazibeurs heeft echter geen 
verguning. 

Het ging om het bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' (via Google cache hier nog te zien). De 
betrokken redacteur van omroep Houten, Jasper de Bruijn, zei dat hij van de voorzitter Paul van 
Ruitenbeek zelfs een verbod kreeg om verder over de illegale nazibeurs schrijven. Hij heeft daarop 
ontslag genomen. De Houtense gemeentevoorlichter Jeroen Pater stelt in een toelichting dat het 
bericht 'Landelijke nazibeurs blijkt illegaal' onjuist was. Om die reden heeft hij vrijdagavond de twee 
publicaties tot censuur overgehaald. 

Vijf groepen ondertekenden het bericht: de AFVN-BvA, het Comité van Waakzaamheid, AFA Fryslân, 
de Werkgroep 'Herdenk nazi's niet' en de federatie van Europees verzet FIR uit Berlijn. 

Deze protesterende groepen noemen de persbreidel van de gemeente en Houtense media 'pure 
overheidscensuur die onmiddellijk aan het nazisme doen denken. We hebben ons bericht voorzien 
van twee bronnen. Het is dus totaal geen fake-news. Dit is diep treurig.' 

Dat bericht verwees naar de plaatselijke verordening van Houten waarin staat: 

"AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN - (...) Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt - 1. Het 
is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren." 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3 

Ook noemde het bericht het 'nazidolkenarrest' van het Hof in Arnhem uit 2012. Het Hof bepaalde dat 
het openbaar tonen van nazi- en SS-dolken een daad van discriminatie is. Beursdeelnemers bieden 
vrijwel altijd nazidolken aan. 

_______________________ 

info geanonimiseerd

mailto:nieuwswo2@yahoo.com
mailto:pers@persbericht.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/X1wCCWPxKRS5DnVzI6bFjh?domain=webcache.googleusercontent.com
https://protect-de.mimecast.com/s/Uf1eCXQyXRIXOLWBcV9qjP?domain=lokaleregelgeving.overheid.nl


Van: nieuwswo2 <nieuwswo2@yahoo.com>  
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 14:58 
Aan: pers@persbericht.nl 
Onderwerp: PERSBERICHT Houten eist excuses van activisten tegen illegale nazibeurs, anders... 

PERSBERICHT 
Houten eist excuses van activisten tegen illegale nazibeurs, anders...

tevens aan Raadsleden en leden Prov Staten 

HOUTEN, 2 JULI 2021 - De gemeente Houten eist excuses van een activist in de zaak rond de 
illegale nazibeurs en de recente censuur daarbij. Komen er geen excuses, dan dreigt de gemeente 
met zwaardere stappen.  

De beurs is de grootste van Nederland en startte vorige weg week zondag opnieuw. Vaste onderdelen 
zijn (verboden) nazidolken en antisemitische drukwerken. Er liggen duizenden voorwerpen met 
hakenkruizen te koop. 

Gemeentevoorlichter Pater bemoeide zich afgelopen weekend met publicaties van tegenstanders van 
de landelijke en illegale Houtense nazibeurs. Daarna verdwenen berichten over de beurs van Omroep 
Houten en Houtensnieuws.  

De vijf betrokken organisaties die samen protesteren tegen de beurs noemden deze censuur 
'persbreidel' en 'nazistisch'. Woensdag stuurde de gemeente een boze brief aan de activisten en eist 
rechtzetting en excuses. 

Volgens de plaatselijke regels (APV art 5.23) moet elke tweedehandsbeurs in Houten een  vergunning 
hebben,  maar de nazibeurs heeft die niet. De gemeente weigert echter de beurs tegen te houden, zo 
constateert woordvoerder Arthur Graaff van de bond van oud-verzetstssrijders en antifascisten AFVN-
BvA. Die voert al enkele jaren actie tegen nazibeurzen en heeft er twee laten sluiten. 

Samen met vier andere organisaties verzet de AFVN-BvA zich tegen de vrije verkoop van nazispullen, 
volgens hen 75% van alle artikelen op de beurs. Die verkoop stimuleert volgens hen neo-nazi's en 
extreem rechts. 

Een redacteur van Omroep Houten nam vervolgens ontslag naar hij zei omdat de voorzitter Paul van 
Ruitenbeek hem verbood verder over dit onderwerp te schrijven. 

INFO geanonimiseerd

<<ZIE BIJLAGE FOTO'S VAN WEBSITE VD BEURS MILITARIABEURSHOUTEN.COM (FACEBOOK 
PAG)>> 
______________________________ 

vorig bericht https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-
Bn5YS_j3egJ:https://www.houtensnieuws.nl/deeljenieuws/nieuws/692424/geme
ente-en-houtense-media-censureren-protesten-tegen-illegale-nazibeurs-
nazistische-methoden+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=nl

Gemeente en Houtense media censureren protesten tegen illegale nazibeurs - 
‘Nazistische methoden’
zo 27 jun 2021, 22:48    Lokaal 
MEDE TAV RAADSLEDEN HOUTEN & LEDEN PROV STATEN UTRECHT 
HOUTEN, 27 JUNI 2021 - De gemeente en de Omroep Houten hebben een bericht over de illegale 
nazibeurs die vandaag plaatsvond in Houten, van de website Omroephouten verwijderd. Ook het 
Houtense weekblad ‘t Groenjte heeft het bericht verwijderd. De nazibeurs heeft echter geen 
verguning. 
Het ging om het bericht ‘Landelijke nazibeurs blijkt illegaal’ (via Google cache hier nog te zien). De 
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betrokken redacteur van omroep Houten, Jasper de Bruijn, zei dat hij van de voorzitter Paul van 
Ruitenbeek zelfs een verbod kreeg om verder over de illegale nazibeurs schrijven. Hij heeft daarop 
ontslag genomen. De Houtense gemeentevoorlichter Jeroen Pater stelt in een toelichting dat het 
bericht ‘Landelijke nazibeurs blijkt illegaal’ onjuist was. Om die reden heeft hij vrijdagavond de twee 
publicaties tot censuur overgehaald. 
Vijf groepen ondertekenden het bericht: de AFVN-BvA, het Comité van Waakzaamheid, AFA Fryslân, 
de Werkgroep ‘Herdenk nazi’s niet’ en de federatie van Europees verzet FIR uit Berlijn. 
Deze protesterende groepen noemen de persbreidel van de gemeente en Houtense media ‘pure 
overheidscensuur die onmiddellijk aan het nazisme doen denken. We hebben ons bericht voorzien 
van twee bronnen. Het is dus totaal geen fake-news. Dit is diep treurig.’ 

Dat bericht verwees naar de plaatselijke verordening van Houten waarin staat: 
“AFDELING 5. SNUFFELMARKTEN - (...) Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt - 1. Het is 
verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.” 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR73718/3 

Ook noemde het bericht het ‘nazidolkenarrest’ van het Hof in Arnhem uit 2012. Het Hof bepaalde dat 
het openbaar tonen van nazi- en SS-dolken een daad van discriminatie is. Beursdeelnemers bieden 
vrijwel altijd nazidolken aan. 

Volgnede week vrijdag wil de AFVN-BvA in een wijkcentrum voorlichting geven om te komen tot een 
afdeling Houten. En ook om de nazibeurs en de gemeente goed te volgen. _____geanonimiseerd
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