
Bijlage 1. Voorstel om de hieronder genoemde artikelen in de APV Noordoostpolder te wijzigen, laten vervallen en om een 

nieuw artikel op te nemen naar aanleiding van herziening van het gemeentelijk beleid, op verzoek van politie of landelijke 

wetgeving 

 
In de tabel hieronder worden de voorstellen voor de te wijzigen artikelen opgesomd en toegelicht. In de laatste kolom is per onderwerp 
het besluit om het artikel te wijzigen of op te nemen. 
 

Artikel 

(-lid) 

Onderwerp Toelichting Motivatie Besluit 

Artikel 

wijzigen, 

laten 

vervallen of 

opnemen  

Ja /Nee 

2:24f Begripsbepaling 
(Evenementen) 

Verwijzing naar artikel 2:9 laten vervallen In 2015 is artikel 2:9 gedereguleerd en kan 
daarom ook uit artikel 2:24f worden 
verwijderd. 

JA 

2:34e Schenktijden 
commerciële horeca in 
een gebouw met 
paracommerciële 
activiteiten en verbod 
verstrekken van sterke 
drank 

Opnemen: 
 

1. Het is verboden buiten onderstaande 
tijden alcoholhoudende drank te 
verstrekken in een inrichting waarin 
het horecabedrijf wordt uitgeoefend, 
niet zijnde een paracommerciële 
inrichting welke: 
a. deel uitmaakt van een gebouw dat 

of waarvan een onderdeel 
uitsluitend of in hoofdzaak wordt 
gebruikt om onderwijs te geven 
aan leerlingen, die merendeels de 
leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt, of 

b. deel uitmaakt van een gebouw dat 
of waarvan een onderdeel of 
uitsluitend of in hoofdzaak in 
gebruik is bij een meer jeugd -of 
jongerenorganisaties, of 

De laatste jaren worden sportkantines steeds 
vaker commercieel uitgebaat, hiervoor kun je 
niet anders dan een commerciële drank- en 
horecavergunning verlenen. Echter ontstaat 
dan de situatie dat in plaats van een 
sportkantine met de daarvoor geldende 
schenktijden, een café ontstaat en 
omwonenden meer overlast ondervinden 
omdat café’s langer geopend mogen zijn op 
grond van het 1, 3, 4-beleid dat in de 
gemeente Noordoostpolder wordt 
gehanteerd. We hebben hiervan een  
voorbeeld in Ens, waar omwonenden 
problemen hebben met de activiteiten en de 
bezoekers van het sportcafé. Om deze 
situatie in de toekomst, bij een nieuwe 
uitbater (of wanneer andere sportkantines 
ook commercieel worden uitgebaat) te 
voorkomen kan artikel 2:34e worden 
opgenomen. De schenktijden in dit artikel 

JA 



c. deel uitmaakt van een gebouw dat 
of waarvan een onderdeel of 
uitsluitend of in hoofdzaak in 
gebruik is als gemeentelijk 
wijkgebouw of buurthuis, of 

d. deel uitmaakt van een gebouw dat 
uitsluitend of in hoofdzaak in 
gebruik is bij één of meer 
sportorganisaties of –instellingen. 
Maandag tot en met vrijdag van 
19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur  
Zaterdag en zondag van 12.00 uur 
tot uiterlijk 23.00 uur. 

 
2. In de in het eerste lid bedoelde 

inrichtingen is het verboden sterke 
drank te verstrekken. 

 

zijn gelijk aan de schenktijden voor 
sportkantines die zijn vastgelegd in artikel 
2:34b van de APV. Voor de huidige uitbater 
in Ens blijft het 1,3,4-beleid van kracht. 
 

2:68 d Opkoopregister d. Een door opkoop verkregen goed 
gedurende de eerste drie dagen in 
bewaring te houden in de staat waarin 
het goed verkregen is. 

 
Wijzigen in: 
 
d. Een door opkoop verkregen goed 

gedurende de eerste zeven dagen in 
bewaring te houden in de staat waarin 
het goed verkregen is. 

 

Bij een regeling tot effectieve 
helingbestrijding mag een bepaling 
betreffende de vervreemding van door 
opkoop verkregen goederen niet ontbreken. 
Artikel 2:68, onder d, voorziet hierin. 
 
De bepaling sluit nauw aan op hetgeen 
bepaald in artikel 437, eerste lid, onder d en 
f, WvSr. 
 
Daar is de handelaar et cetera die in strijd 
met een schriftelijke last van de 
burgemeester (of een vanwege hem gegeven 
last) bepaalde goederen vervreemdt, of niet 
in bewaring geeft, of die niet voldoet aan de 
daarbij gegeven aanwijzingen, strafbaar 
gesteld. In onderdeel d is gekozen voor een 
termijn van zeven dagen, zodat de 
bedrijfsvoering van de handelaren niet al te 

JA 



zeer wordt belemmerd en er voldoende tijd is 
voor de politie om eventueel onderzoek te 
doen. 
 

2:75 Bestuurlijke ophouding Opnemen artikelnummer en naam In 2016 is voor het opnemen van artikel 
2:78, Afdeling 15 toegevoegd aan de APV. 
Om de leesbaarheid van de APV te vergroten 
worden de nummers en de namen van de 
artikelen tussen 2:74 en 2:78 wel 
opgenomen maar de inhoud van de artikelen 
niet. 

JA 

2:76 Preventief fouilleren Opnemen artikelnummer en naam In 2016 is voor het opnemen van artikel 
2:78, Afdeling 15 toegevoegd aan de APV. 
Om de leesbaarheid van de APV te vergroten 
worden de nummers en de namen van de 
artikelen tussen 2:74 en 2:78 wel 
opgenomen maar de inhoud van de artikelen 
niet. 

JA 

2:77 Cameratoezicht op 
openbare wegen 

Opnemen artikelnummer en naam In 2016 is voor het opnemen van artikel 
2:78, Afdeling 15 toegevoegd aan de APV. 
Om de leesbaarheid van de APV te vergroten 
worden de nummers en de namen van de 
artikelen tussen 2:74 en 2:78 wel 
opgenomen maar de inhoud van de artikelen 
niet. 

JA 

2:78 Gebiedsontzeggingen 1. De burgemeester kan in het belang van 
de openbare orde, het voorkomen of 
beperken van overlast, het voorkomen of 
beperken van aantastingen van het woon- 
of leefklimaat, de veiligheid van personen 
of goederen, de gezondheid of de 
zedelijkheid aan een persoon die 
strafbare feiten of openbare orde 
verstorende handelingen verrichten een 
bevel geven zich gedurende ten hoogste 
48 uur niet in een of meer bepaalde delen 
van de gemeente op een openbare plaats 

In 2016 is dit artikel opgenomen in de APV. 
Om het artikel op de juiste manier te kunnen 
gebruiken is het van belang om de exacte 
termijnen te bepalen. Voorgesteld wordt om 
het artikel aan te passen. 

JA 



op te houden. 
2. Met het oog op de in het eerste lid 
genoemde belangen kan de burgemeester 
aan een persoon aan wie tenminste 
eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is 
gegeven en die opnieuw strafbare feiten 
of openbare orde verstorende handelingen 
verricht, een bevel 
geven zich gedurende ten hoogste acht 
weken niet in een of meer bepaalde delen 
van de gemeente op een openbare plaats 
op te houden. 
3. Een bevel krachtens het tweede lid kan 
slechts worden gegeven als het strafbare 
feit of de openbare orde verstorende 
handeling binnen zes maanden na het 
geven van een eerder bevel, gegeven op 
grond van het eerste of tweede lid, 
plaatsvindt. 
4. De burgemeester beperkt de in het 
eerste of tweede lid gestelde bevelen, als 
hij dat in verband met de persoonlijke 
omstandigheden van betrokkene 
noodzakelijk oordeelt. De burgemeester 
kan op aanvraag tijdelijk ontheffing 
verlenen van een bevel. 

6:2 Toezichthouders Met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze 
verordening zijn belast de bij besluit van 
het college dan wel de burgemeester aan 
te wijzen personen. 
 
Wijzigen in: 
 
Met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze 
verordening zijn belast: de 

Door deze tekstuele aanpassing hoeft niet 
per persoon een aanwijzing plaats te vinden 
maar geldt de aanwijzing automatisch voor 
alle opsporingsambtenaren. 
 

JA 



opsporingsambtenaren zoals bedoeld in 
artikel 141 sub b Wetboek van 
Strafvordering, alsmede de bij besluit van 
het college dan wel de burgemeester aan 
te wijzen personen. 
 
 

 

 

Bijlage 2. Voorstel om artikelen inhoudelijk te wijzigen of aan te passen naar aanleiding van de ledenbrief van (Lbr.16/060) 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 
In de tabel hieronder worden de voorstellen voor de te wijzigen artikelen opgesomd en toegelicht, het gaat hierbij om wijzigingen als 
gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties. In de laatste kolom is per onderwerp het besluit om het artikel te wijzigen. Ik stel 
voor naar aanleiding van de ledenbrief van de VNG de redactionele aanpassingen over te nemen. 
 

Artikel 

(-lid) 

Onderwerp Toelichting Motivatie Besluit 

Artikel wijzigen/ 

laten vervallen  

Ja /Nee 

1:3 Indiening aanvraag  Laten vervallen Het artikel strookt niet met het stelsel van de Algemene 
wet bestuursrecht dat bij gemeentelijke verordening een 
aanvullende grond wordt geïntroduceerd waarmee een 
aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. 

JA 

2:39, 
lid 2 
onder b 

Speelgelegenheden b. speelgelegenheden 
waarvoor de minister 
van Veiligheid en 
Justitie of de Kamer 
van Koophandel 
bevoegd is vergunning 
te verlenen; 
 
Wijzigen in: 
 

b. speelgelegenheden 
waarvoor de 
kansspelautoriteit 

De verwijzing naar ‘de minister van Veiligheid en Justitie 
of de Kamer van Koophandel’ als bevoegd 
bestuursorgaan voor het verlenen van vergunningen voor 
loterijen en exploitatievergunningen voor 
kansspelautomaten was inmiddels achterhaald. Deze 
bevoegdheid komt sinds de instelling van de 
kansspelautoriteit op 1 april 2012 – en de daarmee 
samenhangende wijziging Wet op de kansspelen – toe 
aan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit. De 
bepaling is dienovereenkomstig aangepast. 

 
JA 



bevoegd is vergunning 
te verlenen; 

 
2:77 Cameratoezicht op 

openbare plaatsen 
NVT Dit artikel is in de gemeente Noordoostpolder niet 

opgenomen. 
NVT 

 


