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Nr. 131 

23 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Houten; 

  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018, nr. 

BWV17.0398;  

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

besluit tot: 

 

VIERDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE HOUTEN 

 

Artikel I 

A. Artikel 1:3 ‘Indiening aanvraag’ komt te vervallen. 

B. Artikel 1:8 ‘Weigeringsgronden’ wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 
De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan 
worden geweigerd in het belang van: 
1. de openbare orde; 
2. de openbare veiligheid; 
3. de volksgezondheid; 
4. de bescherming van het milieu. 

Nieuwe tekst 

Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 
1. De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan 

worden geweigerd in het belang van: 
a. de openbare orde; 
b. de openbare veiligheid; 
c. de volksgezondheid; 
d. de bescherming van het milieu. 

2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder 
dan 3 weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daarvoor 
een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is. 

 

 

C. Aan artikel 2:24 ‘Begripsbepalingen’ eerste lid wordt het volgende toegevoegd: 

h. sportwedstrijden waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door amateursporters op de daarvoor 

bestemde sportlocaties. 
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D. Artikel 2:25 lid 7 ‘Evenement’ wordt gewijzigd als volgt:  

 

Bestaande tekst 

Evenement 
7. In afwijking van artikel 1:3 dient een aanvraag voor een evenementenvergunning voor een 

bepaald kalenderjaar, uiterlijk te zijn ingediend op 1 december in het daaraan voorafgaande 
kalenderjaar indien het een vergunning betreft voor het houden van een circus. 
 

Nieuwe tekst 

Evenement 
7. In afwijking van artikel 1:8 tweede lid kan een aanvraag voor een evenementenvergunning 

voor een circus voor een bepaald kalenderjaar geweigerd worden, indien die aanvraag niet 
uiterlijk op 1 december in het daaraan voorafgaande kalenderjaar is ingediend. 

 

 

E. Artikel 2:27 ‘Begripsbepalingen’ wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

Begripsbepalingen  
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig 

of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden 
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 
Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, 
café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of bezorgdienst. Onder openbare 
inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere 
aanhorigheden; 

b. bezorgdienst: bedrijf dat horeca-activiteiten verricht die gericht zijn op het bedrijfsmatig 
bereiden van dranken en/of etenswaren, niet voor gebruik ter plaatse, die door middel van 
een koerier bij de eindgebruiker worden bezorgd; 

c. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel van het 
horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding 
dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden 
bereid of verstrekt; 

d. bezoeker: iedere aanwezige in de openbare inrichting, met uitzondering van personeel dat 
dienst heeft of personen van wie de aanwezigheid om bedrijfsmatige redenen noodzakelijk 
is. 

Nieuwe tekst 

Begripsbepalingen  
In deze afdeling wordt verstaan onder:  
1. openbare inrichting:  

a. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis 
of bezorgdienst;  

b. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in 
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden 
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden 
verstrekt of bereid; 

c. een terras; 
2. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar 

sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen 
worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of 
verstrekt. 

3. bezorgdienst: bedrijf dat horeca-activiteiten verricht die gericht zijn op het bedrijfsmatig 
bereiden van dranken en/of etenswaren, niet voor gebruik ter plaatse, die door middel van 
een koerier bij de eindgebruiker worden bezorgd; 

4. bezoeker: iedere aanwezige in de openbare inrichting, met uitzondering van personeel dat 
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dienst heeft of personen van wie de aanwezigheid om bedrijfsmatige redenen noodzakelijk 
is. 

 

F. Uit artikel 2:38 ‘Verschaffing gegevens nachtregister’ worden de woorden: “adres”, 

“geboortedatum” en “geboorteplaats” geschrapt. 

G. In artikel 2:39 ‘Speelgelegenheden’ tweede lid onder b wordt de tekst: “minister van 

Justitie of de Kamer van Koophandel” gewijzigd in “de raad van bestuur van de 

kansspelautoriteit”. 

H. Uit artikel 2:42 ‘Plakken en kladden’ tweede lid onder b wordt het woord: “krijt” geschrapt. 

I. Artikel 2:49a ‘Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet’ wordt als volgt 

toegevoegd: 

Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet 

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in 

gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de 

basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of 

vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen 

ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.  

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar 

aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat 

de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De 

burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.  

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:  

a. geluid- of geurhinder;  

b. hinder van dieren;  

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig 

zijn;  

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;  

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 

 

J. Artikel 2:65 ‘Bedelarij’ wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

Artikel 2:65 Bedelarij  
Het is verboden in winkelcentra op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw 
te bedelen om geld of andere zaken. 

 

Nieuwe tekst 

Artikel 2:65 Bedelarij  
Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het 
publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken. 
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K. In artikel 2:66 ‘Begripsbepaling’ wordt de tekst: “de handelaar” gewijzigd in “een 

handelaar”. 

L. In artikel 2:68 ‘Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht’ 

wordt de tekst: “ter” achter “437” geschrapt. 

M. In artikel 2:77 ‘Cameratoezicht op openbare plaatsen’ eerste lid wordt het woord: “vaste” 

geschrapt. 

N. Artikel 4:2 ‘Aanwijzing collectieve festiviteiten’ wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 

4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. 

2. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing 
slechts geldt in bepaalde gebieden van de gemeente. 

3. Het college maakt de aanwijzing tegelijk met de Evenementenkalender bekend. 
4. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een 

festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen. 
5. De houder van de inrichting meldt ten minste vier weken voordat de collectieve festiviteit 

plaatsvindt dat hij daaraan deelneemt met een bepaalde activiteit. Bij een aangewezen 
collectieve festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, meldt een houder van een 
inrichting zijn deelname terstond. 

6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting tijdens een collectieve 
activiteit, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen 
op een hoogte van 1,5 meter. 

7. Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting tijdens een collectieve 
activiteit, bedraagt niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen 
op een hoogte van 1,5 meter. 

8. De geluidswaarden als bedoeld in het zesde en zevende lid zijn inclusief muziek en 
stemgeluid en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie.  

9. Metingen worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai. 
Daarbij wordt het volgende buiten beschouwing gelaten: 

a. een bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid (Cb); 
b. een meteocorrectie (Cm); 
c. de gebruikelijke meteoraamcondities. 

10. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek - 
hoger dan de geluidswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 
en artikel 4:5 van deze verordening- uiterlijk een half uur voor de sluitingstijd genoemd in 
artikel 2:29, eerste lid dan wel in een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, 
daarvan te worden beëindigd. 

11. Indien de sluitingstijden als genoemd in artikel 2:29 niet op de inrichting van toepassing zijn 
dient het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidswaarden als bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening- 
uiterlijk om 0.00 uur te worden beëindigd. 

12. Het niet deelnemen aan een collectieve festiviteit kan niet leiden tot het verlenen van een 
extra ontheffing in de zin van artikel 4:3 van deze verordening. 
 

Nieuwe tekst 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 

4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen 
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. 

2. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 
buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het 
college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te 
wijzen dagen of dagdelen. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20algemene%20regels%20voor%20inrichtingen%20milieubeheer/article=3.148
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3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de 
aanwijzing slechts geldt in bepaalde gebieden van de gemeente. 

4. Het college maakt de aanwijzing tegelijk met de Evenementenkalender bekend. 
5. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een 

festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen. 
6. De houder van de inrichting meldt ten minste vier weken voordat de collectieve festiviteit 

plaatsvindt dat hij daaraan deelneemt met een bepaalde activiteit. Bij een aangewezen 
collectieve festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, meldt een houder van een 
inrichting zijn deelname terstond. 

7. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting tijdens een collectieve 
activiteit, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen 
op een hoogte van 1,5 meter. 

8. Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting tijdens een collectieve 
activiteit, bedraagt niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen 
op een hoogte van 1,5 meter. 

9. De geluidswaarden als bedoeld in het zesde en zevende lid zijn inclusief muziek en 
stemgeluid en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie.  

10. Metingen worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai. 
Daarbij wordt het volgende buiten beschouwing gelaten: 

a. een bedrijfsduurcorrectie voor muziekgeluid (Cb); 
b. een meteocorrectie (Cm); 
c. de gebruikelijke meteoraamcondities. 

11. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek - 
hoger dan de geluidswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 
en artikel 4:5 van deze verordening- uiterlijk een half uur voor de sluitingstijd genoemd in 
artikel 2:29, eerste en tweede lid dan wel in een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, vierde 
lid, daarvan te worden beëindigd. 

12. Indien de sluitingstijden als genoemd in artikel 2:29 niet op de inrichting van toepassing zijn 
dient het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidswaarden als bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening- 
uiterlijk om 0.00 uur te worden beëindigd. 

13. Het niet deelnemen aan een collectieve festiviteit kan niet leiden tot het verlenen van een 
extra ontheffing in de zin van artikel 4:3 van deze verordening. 

 

O. In artikel 4:3 ‘Ontheffing incidentele festiviteiten’ eerste lid wordt de tekst: “die binnen een 

gebouw plaatsvinden” geschrapt. 

P. Artikel 4:11 ‘Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden’ wordt gewijzigd als 

volgt: 

Bestaande tekst 

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te 

doen vellen die staan vermeld op de lijst Bomen met bijzondere waarde. 
2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van: 

a. de natuurwaarde van de houtopstand; 
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand; 

3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader bij de vergunning te 
stellen voorschriften. 

4. Op de vergunning 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 

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
1. Het college stelt een Bomenlijst vast waarop de monumentale en andere 

beschermingswaardige bomen in de gemeente worden vermeld. 
2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te 

doen vellen die vermeld staan op de in het eerste lid genoemde Bomenlijst. 
3. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van: 

a. de natuurwaarde van de houtopstand; 
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand; 

 
4. Het tweede lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het 

vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde 
of een direct gevaar voor personen of goederen. 

5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader bij de vergunning te 
stellen voorschriften. 

6. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

Q. In artikel 4:19 ‘Aanwijzing kampeerplaatsen’ eerste lid wordt de tekst: “en 4:18a, eerste 

lid” geschrapt en in het tweede lid wordt de tekst: “en artikel 4:18a, tweede lid” geschrapt. 

R. Artikel 4:22 ‘Weigeringsgronden en voorwaarden’ tweede lid wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst 

Weigeringsgronden en voorwaarden 
2. Een vergunning als bedoeld in artikel 4:20 wordt alleen verleend als voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden:  
a. in afwijking van artikel 1:3 dient de aanvraag voor de vergunning minimaal acht weken 

voor de plaatsing van de kampeermiddelen te worden ingediend; 

 

Nieuwe tekst 

Weigeringsgronden en voorwaarden 
2. Een vergunning als bedoeld in artikel 4:20 wordt alleen verleend als voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden:  
a. de aanvraag voor de vergunning is minimaal acht weken voor de plaatsing van de 

kampeermiddelen ingediend; 
 

S. In artikel 5:8 ‘Parkeren van grote voertuigen’ derde lid onder b wordt “kennelijk” aangepast 

in “kennelijke” en de tekst: “a” achter de tekst: “artikel 4:18” geschrapt. 

T. Artikel 5:13 ‘Inzameling van geld of goederen’ 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: 
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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 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 
 

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 een inzameling die wordt gehouden: 
a. in besloten kring; 
b. door een instelling met een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving; 
c. door een plaatselijke organisatie, die gericht is op de Houtense samenleving. 

4. het derde lid is niet van toepassing op huis-aan-huis kleding- en textielinzamelingen. 
5. Het college kan categorieën aanwijzen waarvoor het verbod niet geldt. 
6. 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. 

7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

 

U. Artikel 5:18 ‘Standplaatsvergunning en weigeringsgronden’ lid 7 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 13 februari 2018. 

 
De raad van de gemeente Houten, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
W. van Zanen          W.M. de Jong 


