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De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 25 maart 2014 nr. BWV14.018 gelezen en besluit;
overwegende dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening te dereguleren;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
vast te stellen de:
VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
GEMEENTE HOUTEN
Artikel I
Artikel 2:9 ‘Straatartiest en dergelijke’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Straatartiest en dergelijke
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 uren.
3. De burgemeester kan
ontheffing verlenen van het
verbod.
4. Op de ontheffing is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) van
toepassing.

Nieuwe tekst
Straatartiest
1. Het is verboden ten behoeve van publiek als
straatartiest(en) of straatmuzikant(en) op te treden.
2. Het verbod is niet van toepassing indien:
a. het optreden tijdens winkelopenstelling
plaatsvindt;
b. er niet langer dan een half uur achtereen op
dezelfde plaats opgetreden wordt;
c. er geen geluidsversterkende appartuur wordt
gebruikt en het geluidsniveau niet hoger is dan
50 dB(A) tussen 7.00 en 19.00 uur en 45 dB(A)
na 19.00 uur. Het geluidsniveau wordt
beoordeeld conform de ‘Handleiding meten en
rekenen industrielawaai’;
d. de vrije doorgang van voetgangers en ander
verkeer niet belemmerd wordt;
e. er niet op gehoorafstand van een andere
straatartiest of een ingebruik zijnd terras
opgetreden wordt;
f. er niet actief om een geldelijke bijdrage
gevraagd wordt;
g. er geen goederen te koop aangeboden worden;
h. niet binnen 200 meter van een ingebruik zijnde
kerk of school opgetreden wordt.
3. Het verbod geldt niet op Koningsdag.
4. Het verbod is niet van toepassing op evenementen als
bedoeld in artikel 2:24.

Aan artikel 2:10 lid 2 wordt het volgende toegevoegd:
j. door het college aangewezen categorieën
Artikel 2:12 ‘Omgevingsvergunning voor het maken, veranderen van een uitweg’
wordt gewijzigd als volgt:
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Bestaande tekst
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
wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. De vergunning kan voorts worden
geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik
van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk
aanzien van de omgeving; of
d. de bescherming van openbare
groenvoorzieningen.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door artikel 2:78, de Wet
beheer Rijkswaterstaatswerken, de
Waterschapskeur of de
Wegenverordening provincie Utrecht
2010.
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.

Nieuwe tekst
Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar
de weg of verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg:
a. als degene die voornemens is een
uitweg te maken naar de weg of
verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg
daarvan niet van tevoren melding
heeft gedaan aan het college, met
bij de melding een situatieschets
van de gewenste uitweg en een
foto van de bestaande situatie
b. als het college het maken of
veranderen van de uitweg heeft
verboden.
2. Het college verbiedt het maken of
veranderen van de uitweg:
a. als daardoor het verkeer op de weg in
gevaar wordt gebracht,
b. als dat zonder noodzaak ten koste
gaat van een openbare parkeerplaats,
c. als het openbaar groen daardoor op
onaanvaardbare wijze wordt
aangetast,
d. als er sprake is van een uitweg van
een perceel dat al door een andere
uitweg wordt ontsloten, en de aanleg
van deze tweede uitweg ten koste
gaat van een openbare parkeerplaats
of het openbaar groen.
3. De uitweg wordt toegestaan als het
college niet binnen vier weken na
ontvangst van de melding heeft beslist dat
de gewenste uitweg wordt verboden.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet
voorzover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet
beheer Rijkswaterstaatswerken, de
Waterschapskeur of het Provinciaal
wegenreglement.

Artikel 2:28 ‘Exploitatie openbare inrichting’ wordt gewijzigd als volgt:
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Bestaande tekst
Exploitatievergunning openbare inrichting
1. Het is verboden een openbare
inrichting te exploiteren zonder
vergunning van de burgemeester.
2. De burgemeester weigert de
vergunning indien de vestiging of
exploitatie van de openbare inrichting
in strijd is met een geldend
bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:8 kan de burgemeester de
vergunning geheel of gedeeltelijk
weigeren, indien:
a. naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving
van de openbare inrichting of
de openbare orde op
ontoelaatbare wijze nadelig
wordt beïnvloed;
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;
c. dat gebruik een belemmering
vormt voor het doelmatig
beheer en onderhoud van de
weg;
d. de aanvrager geen verklaring
omtrent het gedrag overlegt
die uiterlijk drie maanden voor
de datum waarop de
vergunningaanvraag is
ingediend, is afgegeven; of
e. voor de openbare inrichting
een vergunning op grond van
de Drank- en horecawet
vereist is en deze is
geweigerd, niet is verleend of
is ingetrokken.
4. Bij de toepassing van de in het derde
lid genoemde weigeringsgrond onder a
houdt de burgemeester rekening met
het karakter van de straat en de wijk,
waarin de openbare inrichting is
gelegen of zal zijn gelegen, de aard
van de openbare inrichting en de
spanning, waaraan het woonmilieu ter
plaatse reeds blootstaat of bloot zal
komen te staan door de exploitatie.
5. Geen vergunning is vereist voor een
openbare inrichting die zich bevindt in:
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Nieuwe tekst
Exploitatievergunning openbare inrichting
1. Het is verboden een openbare inrichting te
exploiteren zonder vergunning van de
burgemeester.
2. De burgemeester weigert de vergunning
indien de vestiging of exploitatie van de
openbare inrichting in strijd is met een
geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
kan de burgemeester de vergunning geheel
of gedeeltelijk weigeren, indien:
a. naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de
openbare inrichting of de openbare
orde op ontoelaatbare wijze nadelig
wordt beïnvloed;
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;
c. dat gebruik een belemmering vormt
voor het doelmatig beheer en
onderhoud van de weg; of
d. voor de openbare inrichting een
vergunning op grond van de Dranken horecawet vereist is en deze is
geweigerd, niet is verleend of is
ingetrokken.
4. Bij de toepassing van de in het derde lid
genoemde weigeringsgrond onder a houdt
de burgemeester rekening met het karakter
van de straat en de wijk, waarin de
openbare inrichting is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van de openbare inrichting
en de spanning, waaraan het woonmilieu ter
plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen
te staan door de exploitatie.
5. Geen vergunning is vereist voor:
a. een winkel als bedoeld in artikel 1
van de Winkeltijdenwet, voor zover
de activiteiten van de openbare
inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum;
d. een bedrijfskantine of –restaurant.
e. een paracommerciele instelling;
f. een bed en breakfast-gelegenheid;
g. een (semi)overheidsinstelling; of
h. een koffiehuis, ijssalon, tearoom of
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a. een winkel als bedoeld in
artikel 1 van de
Winkeltijdenwet, voor zover de
activiteiten van de openbare
inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum; of
d. een bedrijfskantine of
–restaurant.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel
1:6 kan de vergunning worden
ingetrokken indien voor de openbare
inrichting een vergunning op grond van
de Drank- en horecawet vereist is en
deze is geweigerd, niet is verleend of
is ingetrokken.
7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.

6.

7.
8.

9.

lunchroom etc. voor zover deze
behoort bij een (banket)bakkerij of
broodjeszaak, dan wel inpandig of
behorend bij een inrichting van
andere aard, alwaar geen
alcoholhoudende drank voor
gebruik ter plaatse wordt verstrekt.
De burgemeester kan op verzoek of
ambtshalve vrijstelling verlenen van het
verbod genoemd in het eerste lid aan
openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn
als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet, indien:
a. zich in de zes maanden
voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze bepaling
geen incidenten gepaard gaande
met geweld, overlast op straat of
drugsgebruik en -handel hebben
voorgedaan in of bij de inrichting,
dan wel
b. de inrichting zich nieuw in de
gemeente vestigt en er zich geen
weigeringsgronden voordoen als
bedoeld in artikel 1:8 of 2:28,
tweede of derde lid.
De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer
zich een incident heeft voorgedaan als
bedoeld in het zesde lid onder a.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6
kan de vergunning worden ingetrokken
indien voor de openbare inrichting een
vergunning op grond van de Drank- en
horecawet vereist is en deze is geweigerd,
niet is verleend of is ingetrokken.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 2:48 lid 1 ‘Verboden drankgebruik’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Verboden drankgebruik
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.
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Nieuwe tekst
Verboden drankgebruik
Onverminderd het bepaalde in de Drank- en
Horecawet is het voor personen die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt 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.
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Artikel 2:64 ‘Bijen’ komt te vervallen.
Artikel 2:72 ‘Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de
verkoopdagen’ komt te vervallen.
Artikel 4:6a lid 2 ‘(Geluid)hinder door dieren’ komt te vervallen.
Artikel 4:6e ‘Hinder door alarminstallaties’ komt te vervallen.
Artikel 4:18a ‘Slapen op een openbare plaats’ komt te vervallen.
Artikel 5:8 lid 4 ‘Het verlenen van ontheffing van het verbod om grote voertuigen te
parkeren’ komt te vervallen.
In artikel 5:13 ‘Collecteren’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
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.
6. Op de vergunning is paragraaf
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Nieuwe tekst
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:
a. een inzameling die in besloten kring
gehouden wordt.
b. Instellingen die collecteren conform
het landelijke collecterooster van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
4. Het college kan categorieën aanwijzen
waarvoor het verbod niet geldt.
5. 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.
6. 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.
7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve
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4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Artikel 5:15 ‘Ventverbod’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Ventverbod
1. Het is verboden zonder vergunning van het
college te venten.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
kan de vergunning worden geweigerd:
a. wanneer 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 het
venten van goederen een redelijk
verzorgingsniveau voor de
consumenten ter plaatse in gevaar
komt;
b. vanwege strijd met door het college
vastgesteld ventvergunningenbeleid.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door artikel 5 van de
Wegenverkeerswet.
4. Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking
bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
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Nieuwe tekst
Ventverbod
1. Het is verboden te venten indien
daardoor de openbare orde, de
openbare veiligheid,de
volksgezondheid of het milieu in
gevaar komt.
2. Het is verboden te venten op
zondagen en van maandag tot en met
zaterdag tussen 21.00 en 8.00 uur.
3. Het verbod om op zondagen te venten
is niet van toepassing op venters die
snacks of ijs verkopen tussen 12.00
en 21.00 uur.
4. Onverminderd het bepaalde in het
eerste lid is het verboden te venten op
nader door het college aan te wijzen
wegen, dagen of uren.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door artikel 5 van de
Wegenverkeerswet.
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Artikel 5:18 ‘Standplaatsvergunning en weigeringsgronden’ wordt gewijzigd als
volgt:
Bestaande tekst
Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
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,
beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
kan de vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op
zichzelf hetzij in verband met de
omgeving in ernstige mate in strijd
is met redelijke eisen van
welstand;
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.
6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) niet van toepassing.
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Nieuwe tekst
Standplaatsvergunning en
weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning van
het college een standplaats in te nemen
of te hebben.
2. Het college kan de vergunning weigeren
wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8
kan de vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op
zichzelf hetzij in verband met de
omgeving in ernstige mate in
strijd is met redelijke eisen van
welstand;
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. Het college kan categegorieën
aanwijzen waarvoor het verbod niet
geldt.
5. Het college kan nadere regels stellen
voor standplaatsen.
6. 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.
7. 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.
8. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.
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Artikel 5:24 ‘Voorwerpen op, in of boven openbaar water’ komt te vervallen.
Artikel II
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de achtste dag nadat zij bekend is gemaakt.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2014.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

de voorzitter,

J.G.S. Pijnenborg

W.M. de Jong
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