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De raad van de gemeente Houten;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015,
nr. BWV15.0425;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de:
VERORDENING TOT DERDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING GEMEENTE HOUTEN
Artikel I
A. Artikel 2:12 ‘maken, veranderen van een uitweg’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande 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 voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal
wegenreglement.
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
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uitweg naar de weg:
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.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal
wegenreglement.

B. Artikel 2:28 wordt gewijzigd als volgt:
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; of

d. 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:
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;
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c.

een museum;

d. een bedrijfskantine of –restaurant.
e. een paracommerciële instelling;
f.

een bed en breakfast-gelegenheid;

g. een (semi)overheidsinstelling; of
h. een koffiehuis, ijssalon, tearoom of 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.
6. 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.
7. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het
zesde lid onder a.
8. 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.
9. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
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
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d. 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:
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 paracommerciële instelling;
f.

een bed en breakfast-gelegenheid;

g. een (semi)overheidsinstelling; of
h. een koffiehuis, ijssalon, tearoom of 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.
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.

C. Artikel 2:28a ‘Ontheffing exploitatievergunning openbare inrichting’ wordt als volgt
toegevoegd:
Ontheffing exploitatievergunning openbare inrichting
1. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod genoemd in artikel 2:28 aan
openbare inrichtingen indien:
a. zich 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.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 wordt de ontheffing ingetrokken wanneer zich een
incident heeft voorgedaan als bedoeld in het eerste lid onder a.
3. Geen ontheffing wordt verleend voor een bij de openbare inrichting behorend terras.
4. Op de ontheffing 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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D. Artikel 2:29 ‘Sluitingstijd’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Sluitingstijd
1. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben en aldaar
bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
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;

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;

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;

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;

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 kernvan 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.

2. De burgemeester kan andere sluitingstijden vaststellen.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de
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Wet milieubeheer is voorzien.
4. Op de ontheffingen bedoeld in het eerste lid onder a, c, d en e is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Nieuwe tekst
Sluitingstijd
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 0.00 uur en 7.00 uur
(sluitingstijd).
2. In afwijking van het eerste lid gelden voor openbare inrichtingen genoemd in onderstaande tabel
en terrassen de volgende sluitingstijden:

Restaurants

Maandag tot en met
vrijdag

Zaterdag en zondag

1.00 uur – 7.00 uur

2.00 uur –
7.00 uur

Cafés

1.00 uur – 7.00 uur

3.00 uur – 7.00 uur
Eenrichtings-principe tot 4.00 uur

Sportkantines

1.00 uur – 7.00 uur

1.00 uur – 7.00 uur

Sociaal cultureel centra

0.00 uur – 7.00 uur

2.00 uur – 7.00 uur

0.00 uur – 7.00 uur

1.00 uur – 7.00 uur

22.00 uur – 7.00 uur

22.00 uur – 7.00 uur

Een bij een openbare
inrichting behorend terras:
van 1 maart tot 1 november
van 1 november tot 1 maart

3. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de
inrichting te laten verblijven gedurende sluitingstijd.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
5. De burgemeester kan andere sluitingstijden vaststellen.
6. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden dezelfde
sluitingstijden als voor de winkel.
7. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet
milieubeheer is voorzien.
8. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve

Gemeenteblad 2015 nr. 41

6

GEMEENTEBLAD

Nr. 41
23 december
2015

Officiële publicatie van Gemeente Houten

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

E. Artikel 2:34b ‘Schenktijden in paracommerciële inrichtingen’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Schenktijden in paracommerciële inrichtingen

Schenktijden in paracommerciële
inrichtingen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:29,
eerste lid, onder a, mogen paracommerciële
rechtspersonen alcoholhoudende drank
uitsluitend verstrekken op maandag tot en met
zondag gedurende één uur voor, tijdens en twee
uur na activiteiten of bijeenkomsten die passen
binnen de statutaire doelstelling van de
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon
mits dit niet leidt tot oneerlijke mededinging.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt tevens voor
de activiteiten en bijeenkomsten die worden
gehouden in het kader van de statutaire
doelstelling van de desbetreffende
paracommerciële rechtspersoon of instelling die
medegebruiker is van de accommodatie, mits
die statutaire doelstelling vergelijkbaar is met
die van de vergunninghouder en mits dit niet
leidt tot oneerlijke mededinging.

F.

1. Een paracommerciële rechtspersoon mag
uitsluitend van maandag tot en met zondag
van 13.00 uur tot 0.00 uur alcoholische
drank verstrekken (schenktijd).
2. In afwijking van het eerste lid mag een
paracommerciële rechtspersoon
alcoholhoudende drank verstrekken:
a. van maandag tot en met zondag tot
uiterlijk 1.00 uur, indien het een
sportkantine betreft;
b. op zaterdag en zondag tot uiterlijk 2.00
uur, indien het een sociaal cultureel
centrum betreft.
3. De burgemeester kan andere
schenktijden vaststellen.

Artikel 2:38 ‘Verschaffing gegevens nachtregister’ wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Verschaffing gegevens nachtregister

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.

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,
dag van aankomst en de dag van vertrek te
verstrekken.

G. Aan artikel 2:41 ‘Betreden gesloten woning of lokaal’ wordt het volgende toegevoegd:
4. De burgemeester is bevoegd van het in het eerste en tweede lid bedoelde verbod
ontheffing te verlenen.
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H. Artikel 2:41a ‘Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen’ wordt als volgt
toegevoegd:
Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw
behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet in het belang van de openbare
orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van
bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald
omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een
schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en)
van het gebouw of het erf.
3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden
opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de
gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot
sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe
te laten of te laten verblijven.
5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend gemaakt is op
de in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf als
bezoeker te verblijven.
6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het onderwerp van de regeling van het
eerste lid elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de Opiumwet.
I.

Artikel 2:59 ‘Gevaarlijke honden’ wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst
Gevaarlijke honden
1. Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de
eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen
voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden
met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden
van een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering
zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet 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.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder d, dient een hond als bedoeld in het
eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.
Nieuwe tekst
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Gevaarlijke honden
1. Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het
de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen
voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden
met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden
van een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering
zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet 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.
4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid aanhef en onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste
lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.
J.

In artikel 2:62 ‘Loslopend vee’ wordt ‘De rechthebbende … en eenhoevige dieren …’
vervangen door ‘De rechthebbende … of eenhoevige dieren …’.

K. In artikel 4:3 lid 2 ‘Ontheffing incidentele festiviteiten wordt de verwijzing naar artikel
4.113 eerste lid van het Besluit vervangen door artikel 3.148 eerste lid van het Besluit.

L. Artikel 5:1 ‘Begripsbepalingen’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Begripsbepalingen

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

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;

-

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

-

voertuigen: voertuigen als bedoeld in
artikel 1 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).
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M. Artikel 5:8 ‘Parkeren van grote voertuigen’ lid 4 komt te vervallen.
N. Artikel 5:31a ‘Begripsbepalingen’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Begripsbepalingen

Artikel 5:31a Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

In deze afdeling wordt verstaan onder:

1. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, onder z, van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;



bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van
de Wegenverkeerswet 1994;



motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

2. bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e,
van de Wegenverkeerswet 1994.

O. Artikel 6:1 ‘Strafbepaling’ wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Strafbepaling

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.

1. 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.
2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet
op de economische delicten van toepassing op
overtreding van het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 2:10, 2:11, 2:12 en 4:11 voor zover die
betrekking hebben op de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

P. Artikel 6:2 ‘Toezichthouders’ wordt gewijzigd als volgt.
Bestaande tekst
Artikel 6:2 Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
a. functionarissen van de Politie Regio Utrecht
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b. functionarissen van de GGD Midden Nederland
c. buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Houten
2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.
Nieuwe tekst
Toezichthouders
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
a. de opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 141 sub b Wetboek van Strafvordering;
b. functionarissen van de GGD regio Utrecht;
c.

de opsporingsambtenaren zoals bedoeld in artikel 142 lid 1 sub a en c Wetboek van
Strafvordering die bevoegd zijn voor het grondgebied van de gemeente Houten.

2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen belasten met het toezicht,
bedoeld in het eerste lid.
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 15 december 2015.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong
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