
relevante wijzigingen in concept APV West Betuwe concept versie 1

Relevante wijzigingen in concept APV West Betuwe ten opzichte van huidige 
Algemeen Plaatselijke Verordeningen van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 
Lingewaal. 

Artikel 2:9 Straatartiest 
Gedereguleerd. In de APV Geldermalsen is de vergunning- of ontheffingsplicht voor optreden als 
straatartiest al gedereguleerd omdat er geen klachten of moeilijkheden voor de openbare orde bekend 
waren. In Neerijnen is een straatartiest verboden en in Lingewaal kan een straatartiest een ontheffing 
aanvragen. In het kader van deregulering is de insteek van Geldermalsen gevolgd.

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 
Hier is het artikel uit de APV van Geldermalsen overgenomen, dit biedt meer ruimte voor maatwerk.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
Dit artikel is overgenomen uit de verordeningen van Neerijnen en Lingewaal.

Artikel 2:24 Begripsbepaling evenementen 
Toegevoegd lid 2.f: ‘een voetbalwedstrijd waarbij ten minste een betaald voetbal organisatie is 
betrokken’. Als bij lokale voetbalclubs betaald voetbalverenigingen komen spelen, trekt dit veel meer 
publiek dan normaal. In een evenementenvergunning worden dan verkeers- en veiligheidsaspecten 
geregeld. In de APV van Lingewaal en in die van Neerijnen is om die reden lid 2.f  opgenomen.

Artikel 2:25 Evenementen
- Verruiming van de categorie meldingsplichtige evenementen. Het maximaal aantal personen voor 
een meldingsplichtig evenement is in Neerijnen en Lingewaal 200 personen. In Geldermalsen is dat 
100 personen. Door in de nieuwe APV de grens bij 200 personen te leggen is er minder vaak een 
vergunning nodig en kan vaker worden volstaan met een melding voor een evenement. 
- In Lingewaal en Neerijnen is de landelijk georganiseerde straatspeeldag vergunningvrij. In Lingewaal 
is de categorie vergunningvrij uitgebreid met lampionnenoptochten, wandeltochten en recreatieve 
fietstochten met maximaal 200 deelnemers. Dit is overgenomen in de nieuwe APV. 
- Een melding kan kort voor aanvang van het evenement worden ingediend. De modelverordening van 
de VNG geeft ruimte om het aantal dagen van deze termijn te bepalen. In de verordeningen van de 3 
gemeenten stond een termijn van 5 werkdagen. In de praktijk blijkt dit te kort om zorgvuldig op de 
melding te kunnen reageren. De termijn is aangepast naar 10 werkdagen 

Artikel 2:27 Begripsbepaling openbare inrichtingen 
Aan de begripsomschrijving van een openbare inrichting is in lid 1a sub 2 toegevoegd: ‘hieronder 
wordt tevens verstaan detailhandel met voor directie consumptie bereide etenswaren’. Het gaat hier 
om bijvoorbeeld ijssalons. 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichtingen 
In lid 2 is toegevoegd dat de leidinggevende een verklaring omtrent gedrag moet kunnen overleggen. 
Net als in de 3 afzonderlijke verordeningen is in dit artikel ook de mogelijkheid tot het verlenen van 
vrijstelling van de exploitatievergunningplicht opgenomen. Deze mogelijkheid geldt voor openbare 
inrichtingen die alcohol schenken en daardoor op grond van de Drank- en Horecawet een vergunning 
nodig hebben. Voor de overige zaken (de zaken die geen alcohol schenken) geldt de APV-
exploitatievergunningplicht, hierdoor staat voor deze categorie de mogelijkheid voor een Bibob-toets 
open. 

Artikel 2:28a Terrassen
De APV van Neerijnen heeft geen artikel opgenomen over terrassen. In Lingewaal is voor een terras 
een APV-vergunning nodig. In de APV van Geldermalsen is opgenomen dat men een melding moet 
doen voor een terras. Omdat het voor terrassen wel wenselijk is om een aantal zaken te regelen zoals 
oppervlakte, plaats maken voor evenementen en het opruimen van het terrasmeubilair is gekozen 
voor de eenvoudigste optie namelijk de melding. De sluitingstijden voor een terras zijn ook in het 
artikel opgenomen. 
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Artikel 2:29 Sluitingstijden 
In dit artikel staan de sluitingstijden van openbare inrichtingen. De gemeenten Neerijnen en Lingewaal 
hanteerden een sluitingstijd van 01:00 uur voor openbare inrichtingen. In de gemeente Geldermalsen 
is halverwege de jaren ‘90 de sluitingstijd vrijgegeven. Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is in 
deze APV als compromis voorgesteld dat commerciële openbare inrichtingen om 01:00 uur sluiten 
met uitzondering van vrijdag en zaterdag dan is de sluitingstijd 02:30 uur. Voor para commerciële 
openbare inrichtingen is de eindtijd verschillend, deze tijden zijn ook opgenomen in artikel 2:29.  

Artikel 2:30 Afwijken sluitingstijd
Voor de nacht van 31 december op 1 januari is een algemene vrijstelling van de sluitingstijd 
opgenomen voor alle openbare inrichtingen, voor deze nacht is de sluitingstijd 06:00 uur. 

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet 
Artikel 2:34a t/m 2:34e regels voortvloeiend uit Drank- en Horecawet: schenktijden 
De Drank- en Horecawet bepaalt dat de gemeenteraad, in een APV of andere verordening, regels kan 
stellen in het kader van oneerlijke concurrentie. Op grond van deze wet hebben de drie gemeenten 
voor hun grondgebied schenktijden van alcoholhoudende drank voor de para-commerciële 
horecabedrijven (bijv. een sportclub en dorpshuis) vastgesteld. Deze schenktijden verschillen. Ook de 
regels over privé-bijeenkomsten in deze horecagelegenheden verschillen. Er is gekozen om de 
bepalingen van Geldermalsen (Horecaverordening gemeente Geldermalsen 2013) over te nemen. 
Hierdoor worden er geen nieuwe beperkingen opgelegd. 

Artikel 2:73a Carbid schieten 
In Neerijnen is in de APV opgenomen dat carbid schieten alleen is toegestaan als daar vergunning 
voor is verleend. In Lingewaal is in de APV opgenomen dat carbid schieten verboden is. In de APV 
Geldermalsen staat geen artikel voor carbid schieten. In de nieuwe APV is opgenomen dat voor carbid 
schieten een vergunning nodig is. In dit artikel staan ook de voorschriften vermeld die in ieder geval in 
de vergunning worden opgenomen. 

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
Dit artikel is een nieuw artikel voor alle gemeenten in Nederland. Het artikel is overgenomen van de 
modelverordening van de VNG. Om zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan dit artikel zal in de 
nieuwe gemeente nog beleid moeten worden ontwikkeld. 

Artikel 5:13 Inzamelen geld/goederen
In Neerijnen is collecteren al gedereguleerd, er was daar geen vergunning of ontheffing voor nodig. Dit 
is in de nieuwe verordening overgenomen.  

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anders vuur te stoken
Niet overgenomen is lid 2.d van 5:34 APV Neerijnen.
5:34 lid 2.d: ‘Het verbranden van snoei- en rooihout buiten de bebouwde kom, voor zover dat geen 
gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert. Het is verboden te verbranden tussen 
zonsondergang en zonsopgang en op zon- en feestdagen. Het stoken moet altijd vooraf gemeld 
worden aan de meldkamer van de brandweer op het telefoonnummer: 024-3555555’

Artikel 5:34a Verbod vervoer kerstbomen, autobanden, pallets, huisraad en andere voorwerpen of 
stoffen met kennelijk doel deze op de weg te verbranden.
Dit artikel staat in de verordeningen van Neerijnen en van Lingewaal en is in de nieuwe APV 
opgenomen. 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 
In de APV van Lingewaal staan deze normen al in dit artikel maar deze zijn voor de nieuwe APV 
opnieuw geformuleerd. Er is nu ook een dB(C) norm opgenomen voor de bastonen. De inhoud is 
overgenomen uit het advies van de Omgevingsdienst Rivierenland. 

Artikel 4:6b (Geluid)hinder in de openlucht 
Dit artikel regelt o.a. het gebruik van vogelwerende apparatuur. Neerijnen en Lingewaal hadden al een 
artikel hiervoor opgenomen in de APV. Het is nu ook opgenomen in de nieuwe APV. 

Pagina 2 van 2


