APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

Ambtelijk advies:

1.3 Indiening aanvraag
Conform VNG model
1.3 is vervallen. 1.8 is
aangepast en ‘vervangt’
1.3

1.3 Indiening aanvraag
Niet conform model VNG

1.3 Indiening aanvraag
Conform VNG model
1.3 is vervallen. 1.8 is
aangepast en ‘vervangt’
1.3

GL overnemen

1.7 aangepast naar VNG
model. Lid 2 is
toegevoegd:
2. De aard van de
vergunning of ontheffing
verzet zich in ieder geval
tegen gelding voor
onbepaalde tijd indien het
aantal vergunningen of
ontheffingen is beperkt en
het aantal mogelijke
aanvragers het aantal
beschikbare vergunningen
of ontheffingen overtreft.
1.8 Weigeringsgronden
Lid 2 is toegevoegd.
Wanneer aanvraag
minder dan 3 weken voor
evenement wordt
ingediend kan aanvraag
worden geweigerd
2.1 Samenscholing en
ongeregeldheden
1

2.1 Samenscholing en
ongeregeldheden

1.8 Weigeringsgronden
Lid 2 is toegevoegd.
Wanneer aanvraag
minder dan 3 weken voor
evenement wordt
ingediend kan aanvraag
worden geweigerd
2.1 Samenscholing en
ongeregeldheden

GL overnemen

LN overnemen

reactie
Stuurgroep:

2.9 Straatartiest
gedereguleerd

toevoeging: lid 1 ‘te
vechten’
2.9 Straatartiest
Verbod

Toevoeging: lid 1 ‘te
vechten’
2.9 Straatartiest
Ontheffing

2.10 Voorwerpen op of
aan de weg
Ontheffing

2.10 Voorwerpen op of
aan de weg
Ontheffing

Voorwerpen op of aan de
weg
2.10 Vergunning

G overnemen, geen
klachten of
moeilijkheden bekend
Overnemen GN
L overgenomen lid 2
2. Van een belemmering
voor de bruikbaarheid van
de weg is in ieder geval
sprake wanneer niet
tenminste een vrije
doorgang van:
2,00 m wordt gelaten op
voetpaden
1,75 m per rijstrook voor
fietsers (fietspaden),
3,50 meter op de rijbaan
voor gemotoriseerd
verkeer; en
5,00 meter op een
gecombineerde rijbaan
voor gemotoriseerd
verkeer en fietsers.
Lid 6 sub e en d
toegevoegd (L)
d. terrassen, als
bedoeld in artikel

2

2.28 eerste lid; en
e. spandoeken,
voorzover ze
zijn
aangebracht
boven de weg
of voor
voetgangers of
fietsers
bestemde
gedeelte van de
weg, voor
zolang zij
feitelijke
betekenis
hebben en
voorzover:
• elk onderdeel
tenminste 4,5
m boven de
weg gehangen
wordt;
• de
spandoeken op
een deugdelijke
wijze worden
bevestigd ter
voorkoming
van gevaar
voor het
3

wegverkeer;
• de
spandoeken
gedurende
maximaal zes
weken
aanwezig zijn;
-

-

Overnemen L

2.12 Uitweg
Omgevingsvergunning

2.10B Geen vergunning
nodig voor spandoeken
2.12 Uitweg
Melding

2.12 Uitweg
Omgevingsvergunning
APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

Ambtelijk advies:

2.14 Winkelwagentjes
gedereguleerd

2.14 Winkelwagentjes
verbod achterlaten
wagentjes

2.14 Winkelwagentjes
verbod achterlaten
wagentjes

2.17 Kelderingangen
gedereguleerd

2.17 kelderingangen
gedereguleerd

2.17 kelderingangen
gedereguleerd: vrij

2.18 Rookverbod in
bossen en
natuurterreinen
gedereguleerd
-

2.18 Rookverbod in
bossen en
natuurterreinen

2.18 rookverbod in
bossen en
natuurterreinen

G overnemen, is geen
noodzaak om hier regels
over te stellen, geen
meldingen bekend van
achtergelaten wagentjes
Overnemen G N, wordt
al geregeld in Wetboek
van Strafrecht art. 427
Overnemen komt voor in
L+N

-

2.22 Objecten onder
hoogspanningslijn
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GN overnemen, uitweg
is al geregeld in
Omgevingswet

Niet overnemen omdat
geregeld wordt in
bestemmingsplannen

reactie
Stuurgroep:

2.23 Veiligheid op het ijs
gedereguleerd

2.24 Begripsbepaling
evenementen

2.23 Veiligheid op het ijs
verboden gedragingen
2.23a Verbod om een
openbare plaats te
gebruiken als slaapplaats
2.24 Begripsbepaling
evenementen lid 2 sub e
een straatfeest. Sub f een
voetbalwedstrijd met een
betaald voetbal wedstrijd

2.25

2.23 Veiligheid op het ijs
verboden gedragingen

Gereserveerd.
GN overnemen
(N art. 4.19)

2.24 Begripsbepaling
Overnemen betaald
evenementen lid 2 sub e voetbal
een straatfeest. Sub f een
voetbalwedstrijd met een
betaald voetbal wedstrijd
Ogv VNG model
toegevoegd:
2. Bij de indiening van
de vergunningaanvraag
worden de gegevens,
bedoeld in artikel 2.3
van het Besluit
brandveilig gebruik en
basishulpverlening
overige plaatsen,
aangeleverd.]
Ipv 5 werkdagen, 10
werkdagen voor
afhandelen melding.

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

2.25 Evenement
Max 100 personen
08:00 uur – 24:00 uur

2.25 Evenement
Max 200 personen
08:00 uur – 24:00 uur

2.25 Evenement
L overnemen.
Sub a. Max 200 personen
Sub b. 08:00 uur – 23:00 Toegevoegd vanuit L

5

Ambtelijk advies:

reactie
Stuurgroep:

Vijfdagen van te voren
melden
Meldingsplichtige
evenementen max 60
dB(A)
Max 10 m2 per object

6

Ten minste 4 weken van
te voren melden
Max 50 m2 per object
lid 4 verbod geldt niet
voor landelijke
straatspeeldag

uur
Sub e. max 10 m2 per
object
Sub g. 5 werkdagen
melden van te voren.
lid 4 recreatieve
fietstochten
/wandeltochten/
lampionnenoptochten
max 200 deelnemers
lid 3 verbod geldt niet
voor landelijke
straatspeeldag

Lid 5
4. Het verbod van het
eerste lid geldt niet voor
een landelijk
georganiseerde
straatspeeldag;
5. Het verbod van het
eerste lid geldt ook niet
voor
lampionnenoptochten en
wandeltochten en
recreatieve fietstochten
met maximaal 200
deelnemers en voor
zover:
a. de optocht niet
breder is dan één
weghelft;
b. er bij een
groepsomvang
van 20 personen
of meer voor én
achter de optocht
auto’s rijden met
in werking zijnde
knipperlichten
danwel voor en
achter de optocht
begeleiders in
reflecterende
vesten lopen of
fietsen.

2.27 Begripsbepalingen
openbare inrichting
redactionele verschillen

2.27 Begripsbepalingen
openbare inrichting
redactionele verschillen

2.27 Begripsbepalingen
openbare inrichting
redactionele verschillen

L overnemen

2.28
Exploitatievergunning

2.28
Exploitatievergunning

2.28
Exploitatievergunning

Algemene vrijstelling
vervalt in geval van
overlast etc.
Geen vergunning is
vereist voor winkel,
zorginstelling museum
bedrijfskantine

Algemene vrijstelling
vervalt in geval van
overlast etc
Geen vergunning is
vereist voor winkel,
zorginstelling museum,
bedrijfskantine., B&B

Alleen alg.vrijstelling voor
bedrijven met DHwvergunning
Geen vergunning is
vereist voor winkel,
zorginstelling museum,
bedrijfskantine.

Overnemen GL N. heeft
lid 6 geschrapt (de
vrijstelling kan worden
ingetrokken).

Overgenomen vanuit G

hieronder wordt tevens
verstaan detailhandel
met voor directe
consumptie bereide
etenswaren

Overgenomen vanuit N
Lid 4 sub e: een Bed and
Breakfast.(geen
exploitatievergunning
nodig voor B&B)
Extra aan lid 2
toegevoegd, op advies
VNG
of indien de aanvrager
geen verklaring omtrent
gedrag met betrekking
tot de leidinggevende
overlegt die uiterlijk drie
maanden voor de datum
waarop de
vergunningaanvraag is
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APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

2.28A Terras
Melding

2.28A Terras
Geen artikel opgenomen
over terras
Geen vergunning

2.28A terras

2.29 Sluitingstijd
Max tot 01:00 uur
geopend. Ook
sluitingstijden terrassen

2.29 Sluitingstijd
Max tot 01:00 uur
geopend

2.29 Sluitingstijd
Gedereguleerd;
geen sluitingstijd

2.30 Afwijking sluitingstijd
en tijdelijke sluiting

2.30 Afwijking sluitingstijd
en tijdelijke sluiting

redactionele verschillen
met Lingewaal

Collectieve festiviteit
opgenomen

8

Vergunning

2.30 Afwijking sluitingstijd
en tijdelijke sluiting
Conform VNG

ingediend, is afgegeven
Ambtelijk advies:
Extra opgenomen: tijden
waarop het terras
geopend mag zijn.
Terras tijden zijn
aangepast uiterlijk tot
24:00 uur of eerder
wanneer inrichting
eerder moet sluiten.
Onderscheid gemaakt
tussen paracommerciele
horeca (kantines en
dorpshuizen) en
reguliere horeca en
discotheek
Geldermalsen gaat dit
met een afvaardiging
van paracommercieleen commerciële horeca
bespreken.
Overnemen L
Lid 2 opgenomen vanuit
N
De nacht van 31
december op 1 januari
(Oud en Nieuw) is
structureel aangewezen
als een collectieve

reactie
Stuurgroep:

2.31 Verboden
gedragingen
gedereguleerd

2.31 verboden
gedragingen

2.31 verboden
gedragingen

2.34a Afd. 8A bijz
bepalingen
horecabedrijven Dhw
in Horecaverordening

2.34a Afdeling 8 A
Vastgestelde tijden

Afdeling 8A Regeling
Para commerciële horeca
Tijden gekoppeld aan
activiteiten

2.38 Verschaffing
gegevens nachtregister
gedereguleerd

2.38 Verschaffing
gegevens nachtregister

2.38 Verschaffing
gegevens nachtregister

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

2.40 Kansspelautomaten
max. 3
behendigheidsautomaten

2.40 Kansspelautomaten

2.40 Kansspelautomaten

9

festiviteit. Voor Horecainrichtingen zijn de
sluitingstijden van 31
december op 1 januari
vastgesteld op 06:00
uur.
Overnemen L

Schenktijden van G
overgenomen.
Omschrijving van
bijeenkomsten
overgenomen van L
(2.34b ). 2.34c
overgenomen van G
(privé bijeenkomsten in
dorpshuizen)
Niet opnemen. Al in
Verordening
toeristenbelasting en art.
438 Wetboek van
Strafrecht
Ambtelijk advies:
2. In hoogdrempelige
inrichtingen zijn drie
speelautomaten
toegestaan, waarvan
maximaal twee
kansspelautomaten.

reactie
Stuurgroep:

3. In laagdrempelige
inrichtingen zijn twee
speelautomaten
toegestaan, met dien
verstande dat
kansspelautomaten in
het geheel niet zijn
toegestaan.
2.45 Betreden van
plantsoenen
gedereguleerd
2.46 Rijden over bermen
gedereguleerd

2.45 Betreden van
plantsoenen

2.45 Betreden van
plantsoenen

Deregulering. Schade:
6:162 BW

2.46 Rijden over bermen

2.46 Rijden over bermen

2.48 Verboden drank- en
drugsgebruik
inhoud verschilt

2.48 Verboden drank- en
drugsgebruik
inhoud verschilt

2.48 Verboden
drankgebruik
inhoud verschilt

Deregulering. Gevaarlijk:
Wegenverkeerswet
artikel 5
Schade: 6:162 BW
Overnemen VNG model

2.49 Verboden gedrag in
bij of in gebouwen

2.49 Verboden gedrag in
bij of in gebouwen

2.49 Verboden gedrag in
bij of in gebouwen

gedereguleerd

Toevoeging lid c:
Zich zonder redelijk doel
op een schoolplein op te
houden
2.50 Hinderlijk gedrag in
voor het publiek
toegankelijke ruimten

IN G al eerder
gedereguleerd, Wetboek
van Strafrecht 138
(Huisvredebreuk)

2.50 Hinderlijk gedrag in
voor het publiek
toegankelijke ruimten

G overnemen

2.50 Hinderlijk gedrag in
voor het publiek
toegankelijke ruimten
gedereguleerd
10

2.51 Neerzetten fietsen
gedereguleerd

2.51 Neerzetten fietsen

2.51 Neerzetten fietsen

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

2.52 Overlast van fiets of
bromfiets op markt en
kermisterrein

2.52 Overlast van fiets of
bromfiets op markt en
kermisterrein

2.53 Bespieden van
personen
gedereguleerd
2.57 Loslopende Honden

2.53 Bespieden van
personen
Verbod
2.57 Loslopende Honden
toevoeging: buiten de
bebouwde kom op een
door het college
aangewezen plaats
indien de hond niet is
aangelijnd
2.58 Verontreiniging door
honden
redactionele verschillen
en in Neerijnen geen
rijdieren opgenomen
2.62 Loslopend Vee

2.52 Overlast van fiets of
bromfiets op markt en
kermisterrein
gedereguleerd
2.53 Bespieden van
personen
Verbod
2.57 Loslopende Honden
toevoeging: buiten de
bebouwde kom op een
door het college
aangewezen plaats
indien de hond niet is
aangelijnd
2.58 Verontreiniging door
honden en rijdieren
redactionele verschillen

2.58 Verontreiniging door
honden en rijdieren
redactionele verschillen
2.62 Loslopend Vee
gedereguleerd
2.63 Duiven
gedereguleerd
2.64 Bijen
Tekst afwijkend van VNG
2.65 Bedelarij
11

2.63 Duiven
gedereguleerd
2.64 Bijen
Tekst afwijkend van VNG
2.65 Bedelarij

Overnemen G
gedereguleerd aan
pandeigenaar/gebruiker
zelf overlaten
Ambtelijk advies:
Overnemen GN
Nicolet zoekt dit nog uit.
Niet opnemen, is al
geregeld in Wetboek van
Strafrecht 139f
Overnemen L

2.62 Loslopend Vee

Overnemen L plus paard
vervangen in rijdier
Ook zakje is verplicht en
kan op beboet worden
indien nodig
L overnemen

2.63 Duiven

Overnemen G N

2.64 Bijen
Tekst conform VNG
2.65 Bedelarij

Overnemen L, conform
VNG
Overnemen G

reactie
Stuurgroep:

gedereguleerd
APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

Ambtelijk advies:

2.72 ter beschikking
stellen
consumentenvuurwerk
tijdens verkoopdagen

2.72 ter beschikking
stellen
consumentenvuurwerk
tijdens verkoopdagen

2.72 ter beschikking
stellen
consumentenvuurwerk
tijdens verkoopdagen

Overnemen NL

Vergunning voor verkoop
-

gedereguleerd
2.73a Carbid schieten
Alleen met vergunning

gedereguleerd
2.73a Carbid schieten
Verbod

2.74 Drugshandel op
straat
gedereguleerd

2.74 Drugshandel op
straat
Verboden

2.74 Drugshandel op
straat
Verboden

2.74a
Openlijk drugsgebruik
2.75 Bestuurlijke
ophouding 2.1, 2.3,
2.10?, 2.11, 2.16, 2.47,
2.48, 2.73

12

2.75 Bestuurlijke
2.75 Bestuurlijke
ophouding 2.1, 2.47, 2.48, ophouding, 2.1, 2.10,
2.49, 2.50, 2.73, 2,74.
2.11, 2.16, 2.47, 2.48,
2.49, 2.50, 2.73, 2.74,
5.34, 5.34a.

Carbid schieten
toegestaan met
vergunning
Overnemen NL
In de Opiumwet wordt
geen aandacht besteed
aan overlast ten gevolge
van drugshandel op
straat. Om hier tegen op
te kunnen treden is APV
artikel noodzakelijk.
Nieuw artikel conform
VNG model opnemen.
Staat niet in 1 van de
APV’s
Alle artikelen
overgenomen van de
drie APV’s

reactie
Stuurgroep:

2.78
Gebiedsontzeggingen
Variant 2 model VNG

2.78 gebiedsverbod
Variant 1 model VNG

2.78
Gebiedsontzeggingen
Variant 2 model VNG

2.79 Woonoverlast als
bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet
Nog niet opgenomen

2.79 Woonoverlast als
bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet
Nog niet opgenomen

2.79 Woonoverlast als
bedoeld in artikel 151d
Gemeentewet
Nog niet opgenomen

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

Hfdst 3
Seksinrichting/prostitutie
Oude regeling
opgenomen

Hfdst
3Seksinrichting/prostitutie
Oude regeling
opgenomen.

Hfdst 3
Seksinrichting/prostitutie
Oude regeling
opgenomen. Gaat
wijzigen.
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Variant 2 overnemen
Neerijnen heeft artikelen
genoemd die bij
overtreding kunnen
worden bestraft met een
gebiedsverbod. GL
hebben die niet. GL is
ruimer.
VNG model overnemen.
Wijziging tov VNG
model: de verplichting
tot het opstellen van
beleid is weg gelaten
Ambtelijk advies:
VNG heeft ervoor
gekozen vooruitlopend
op de verwachte
inwerkingtreding van de
Wrp deze materie nu
veelal in lijn met de Wrp
te regelen. Het betreft de
volgende onderwerpen:
1:2 (Beslistermijn), 1:3
(Indiening aanvraag),
1:5 (Persoonlijk karakter
van vergunning of
ontheffing), 1:6
(Intrekking of wijziging
van vergunning of
ontheffing), 1:7

reactie
Stuurgroep:

(Termijnen) en 1:8
(Weigeringsgronden).
Oude regeling van
Lingewaal
overgenomen. Lid 3.4
bevat een toevoeging
vanuit Geldermalsen: er
wordt een VOG
gevraagd voor exploitant
en beheerder.
4.2 Aanwijzing collectieve
festiviteiten
Gedereguleerd

4.2 Aanwijzing collectieve
festiviteiten
Wel opgenomen (31
december en koningsdag)

4.3 Kennisgeving
incidentele festiviteiten
Max 12 per jaar, tot 24.00
uur

4.3 Kennisgeving
incidentele festiviteiten
Max 6

4.5 Onversterkte muziek
gedereguleerd
4.6 Overige geluidshinder

4.5 Onversterkte muziek

4.6a Mosquito
gedereguleerd

4.6a Mosquito
gedereguleerd
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4.6 Overige geluidshinder

4.2 Aanwijzing collectieve
festiviteiten
Wel opgenomen (31
december en
koningsdag)
4.3 Kennisgeving
incidentele festiviteiten
Max 6

NL overnemen

Overnemen G, nog 24
uur nader bekijken.
Max 10 opgenomen
aangezien oud jaar en
koningsdag ook al zijn
aangewezen.
4.5 Onversterkte muziek
LN overnemen, conform
VNG
4.6 Overige geluidshinder L overnemen
Geen ontheffing bij
ODR gaat nog advies
evenementen nodig
gegeven over maximaal
db©.
4.6a Mosquito
L overnemen In het
Burgmeester heeft
kader van deregulering
mogelijkheid tot plaatsen is bepaling opgenomen

dat er geen aparte
ontheffing meer nodig is
in L.
Verwijderen. Conform
VNG

-

4.6b Geluidhinder door
dieren

4.6b Geluidhinder door
dieren

-

4.6c geluidhinder in de
openlucht
Afwijking van VNG
Voor knalapparaten
APV Neerijnen 2016

4.6c geluidhinder in de
openlucht
Afwijking van VNG
Voor knalapparaten
APV 2017 Lingewaal

Gedeeltelijk
overgenomen van L en
N

4.7 Straatvegen
Gedereguleerd
4.9a en b afval en
verontreiniging
In 2017 afgestemd op
regionale
afvalstoffenverordening

4.7 straatvegen

4.7 straatvegen

Overnemen G

4.9a, b en c afval en
verontreiniging ruimte.

4.9a, b en c afval en
verontreiniging ruimte

Verwijderen 4.9b: artikel
staat reeds in
afvalverordening. Artikel
4.9a is aangepast
conform G.

4.10 Begripsbepaling
houtopstanden

4.10 Begripsbepaling
houtopstanden
uitgebreider dan G en L

4.10 Begripsbepaling
houtopstanden

Overnemen L

APV 2015 Geldermalsen

Ambtelijk advies:

4:11 is toegevoegd
conform VNG model:
1. Het college stelt een
Bomenlijst vast waarop
de monumentale en
andere
beschermingswaardige
bomen in de gemeente
worden vermeld.
15

reactie
Stuurgroep:

4.19a Verbod om
openbare plaats te
gebruiken als slaapplaats

4.11a bestrijding
boomziekte
Afwijking model VNG
Ander artikelnummer
2.23a Verbod om een
openbare plaats te
gebruiken als slaapplaats

-

Verwijderen

-

Eerste lid vanuit G,
tweede lid van 4:19
eerste lid overgenomen
1.Het is verboden een
openbare plaats als
slaapplaats te gebruiken
en verder op of aan de
weg een woonwagen,
kampeerwagen,
caravan,
magazijnwagen,
keetwagen, tent,
aanhangwagen,
vrachtwagen of auto als
slaapplaats te gebruiken
of daarin te overnachten
dan wel gelegenheid
daartoe te bieden
2. Het verbod van artikel
4:19a, eerste lid is niet
van toepassing op door
het college aangewezen
plaatsen.

5.3 te koop aanbieden
van voertuigen
gedereguleerd
16

5.3 te koop aanbieden
van voertuigen
Conform VNG model

5.3 te koop aanbieden
van voertuigen
Conform VNG model

Overnemen G. ihkv
deregulering

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

5.6 Kampeermiddelen e.a

5.6 Kampeermiddelen e.a
geen
ontheffingsmogelijkheid

5.6 Kampeermiddelen e.a Ambtelijk advies:
Overnemen N. Geen
ontheffing mogelijk

5.7 Parkeren
reclamevoertuigen
gedereguleerd
5.8 Parkeren grote
voertuigen
op enkele onderdelen
verschil

5.7 Parkeren
reclamevoertuigen

5.7 Parkeren
reclamevoertuigen

Overnemen N. Geen
ontheffing mogelijk

5.8 Parkeren grote
voertuigen
op enkele onderdelen
verschil

5.8 Parkeren grote
voertuigen
op enkele onderdelen
verschil

Overnemen GL
Let op: apart
aanwijzingsbesluit N

-

5.9a Belemmering uitzicht

-

Niet overnemen

5.10 Parkeren van
voertuigen met
stankverspreidende
stoffen
Gedereguleerd

5.10 Parkeren van
voertuigen met
stankverspreidende
stoffen
Gedereguleerd

5.10 Parkeren van
voertuigen met
stankverspreidende
stoffen
Afwijkend van VNG
model

GN volgens model APV

5.11 Aantasting
groenvoorzieningen door
voertuigen

5.11 Aantasting
groenvoorzieningen door
voertuigen
Geen
ontheffingsmogelijkheid

5.11 Aantasting
groenvoorzieningen door
voertuigen

Overnemen GL

APV 2015 Geldermalsen

APV Neerijnen 2016

APV 2017 Lingewaal

Ambtelijk advies:

17

Ambtelijk advies:

reactie
Stuurgroep:

reactie
Stuurgroep:

5.13 Inzamelen
geld/goederen
redactionele verschillen
met Lingewaal

5.13 Inzamelen
geld//goederen
gedereguleerd

5.13 Inzamelen
geld/goederen

Gedereguleerd

5.15 Ventverbod
Verboden op zondag en
voor 06:00 uur en na 22
uur.

5.15 ventverbod
Niet op zondag en tussen
20:00 uur en 09:00 uur

5.15 ventverbod
Verboden op zondag en
tussen 18:00 uur en
09:00 uur

Overnemen G, tijden
gelijk aan
Winkeltijdenwet

5.17 Begripsbepaling
standplaatsen

5.17 Begripsbepaling
standplaatsen
toevoeging: verkoop zelf
geteelde producten

5.17 Begripsbepaling
standplaatsen

5.18
Standplaatsvergunning

5.18
standplaatsvergunning

5.18
Standplaatsvergunning.

Overnemen GL en de
bepaling over het
kraampje van eigen
geteelde producten
opnemen van N.
Toegevoegd: op eigen
terrein
Overnemen L conform
VNG model

Bestemmingsplan geen
weigeringsgrond

Bestemmingsplan
weigeringsgrond

Bestemmingsplan
weigeringsgrond

5.23 Snuffelmarkt

5.23 Snuffelmarkt

5.23 Snuffelmarkt

Vergunning
5.25 Ligplaats
woonschepen en overige
vaartuigen

Melding
5.25 Ligplaats
woonschepen en overige
vaartuigen
gedereguleerd
5.26 Aanwijzen ligplaats

Vergunning
5.25 Ligplaats
woonschepen en overige
vaartuigen

5.26 Aanwijzen ligplaats
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5.26 Aanwijzen ligplaats

Overnemen GL
Overnemen GL

Overnemen GL

5.27 Verbod innemen
ligplaats
APV 2015 Geldermalsen

gedereguleerd
5.27 Verbod innemen
ligplaats gedereguleerd
APV Neerijnen 2016

-

5.34 a Verbod vervoer
kerstbomen, autobanden
met het doel deze te
verbranden
Afwijkend van VNG model

5.36 Verboden plaatsen
asverstrooiing

5.36 Verboden plaatsen
asverstrooiing
toevoeging: 2 gebieden

6.2 Toezichthouders

6.2 toezichthouders

Politie en toezichthouders
belast met handhaving
6.4

Politie en toezichthouders
belast met handhaving
6.4
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5.27 Verbod innemen
ligplaats
APV 2017 Lingewaal

Overnemen GL

5.34 a verbod vervoer
kerstbomen, autobanden
met het doel deze te
verbranden
Afwijkend van VNG
model
5.36 Verboden plaatsen
asverstrooiing
toevoeging: 2 gebieden

Overnemen NL

6.2 Toezichthouders
Politie en ODR zijn belast
met toezicht en/of
handhaving
6.4

Overnemen L

Ambtelijk advies:

Overnemen L
Extra toegevoegd aan lid
1 obv N:
c. bij gemeente in
eigendom zijnde
gronden;
d. in recreatiegebieden.

De drie APV’s noemen
die worden ingetrokken

reactie
Stuurgroep:

