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Dit document bevat de volledige tekst van de voorbeeldbepalingen APV die in de Handreiking APV en 
omgevingsplan in paragraaf 8.2, 8.3 en 8.4 zijn opgenomen. De noodzakelijke respectievelijk aanbevolen 
wijzigingen voor de (model-)APV zijn geel gearceerd. De te vervallen (delen van de) bepalingen zijn niet 
zichtbaar gemaakt, maar te vinden in paragraaf 8.1 en 8.2 van de Handreiking APV en omgevingsplan. 

Het dient als inspiratiedocument voor gemeenten, maar ook voor de VNG bij het vernieuwen van deze 
modelverordening. De voorbeeldbepalingen hebben derhalve niet de status van modelbepalingen. De 
planning is om eind 2023 een volledig herziene model-APV te publiceren.  

De voorbeeldbepalingen APV vormen samen met de Handreiking APV en omgevingsplan en de 
Voorbeeldregels omgevingsplan een drieluik over de samenhang tussen APV en omgevingsplan en samen-
werking tussen beleidsterreinen. Aan de implementatie van een inhoudelijk aangepaste APV moet een 
gesprek over lokale keuzes voorafgaan. Met dit drieluik biedt de VNG  inspiratie voor dit gemeentelijk 
gesprek. 

De bepalingen die ongewijzigd zijn gebleven, die soms over hetzelfde onderwerp gaan, zijn niet opgeno-
men in dit overzicht. U kunt deze ongewijzigd raadplegen in de model-APV van 1 juli 2022.
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Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan [de weg OF een openbare plaats] 

Variant 1 (Algemene regel met ontheffingsmogelijkheid) 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie 
daarvan, als dat gebruik: 
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan 

belemmeren; of 
b. niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.  

2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste 
een vrije doorgang van [aantal] strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van [aantal] strekkende 
meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.  

3. Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen 
voor terrassen, uitstallingen en reclameborden voor zover deze regels niet zien op een activiteit die de 
fysieke leefomgeving wijzigt, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Omgevingsbesluit. 

4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod.  
5. Het verbod is niet van toepassing op:  

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;  
b. standplaatsen als bedoeld in [artikel 5:17 OF het omgevingsplan];  
c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg 

is verleend;
d. ls door het gebruik, bedoeld in het eerste lid, de fysieke leefomgeving wijzigt, als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, van het Omgevingsbesluit.  
6. Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of 

waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsver-
ordening of waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

Variant 2 (Vergunningplicht) 

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte anders 
te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd:  
a. als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de 

weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; 
b. als het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke 

eisen van welstand; of 
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid 

gelegen onroerende zaak. 
3. Het verbod is niet van toepassing op:  

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
b. terrassen als bedoeld in artikel 2:27, tweede lid; 
c. standplaatsen als bedoeld in [artikel 5:17 OF het omgevingsplan]; 
d. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard; 
e. door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen; 
f. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn 

gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsverordening of waterschapsverorde-
ning;

g. als door het gebruik, bedoeld in het eerste lid, de fysieke leefomgeving wijzigt, als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, van het Omgevingsbesluit.  

4. De weigeringsgrond, bedoeld in het tweede lid, onder a, is niet van toepassing als in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. 

5. De weigeringsgrond, bedoeld in het tweede lid, onder b, is niet van toepassing op bouwwerken. 
6. De weigeringsgrond, bedoeld in het tweede lid, onder c, is niet van toepassing als in de voorkoming van 

overlast wordt voorzien door de Wet milieubeheer. 
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7. Op de aanvraag om een vergunning, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

Variant 3 (Vergunningplicht) 

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te 
gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 

2. Het verbod is niet van toepassing op: 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
b. standplaatsen als bedoeld in [artikel 5:17 OF het omgevingsplan]; 
c. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard. 

3. Het verbod is voorts niet van toepassing op de volgende voorwerpen, mits wordt voldaan aan de krachtens 
het vierde lid gestelde nadere regels:  
a. terrassen als bedoeld in artikel 2:27, tweede lid, tenzij het betreft een locatie die of horecabedrijf dat is 

aangegeven op de door het college vast te stellen kaart; 
b. uitstallingen; 
c. bouwobjecten, mits daarvan uiterlijk vijf werkdagen van tevoren een melding aan het college is gedaan; 
d. reclameborden; 
e. plantenbakken en banken; 
f. nader door het college aan te wijzen voorwerpen;
g. als door het gebruik, bedoeld in het eerste lid, de fysieke leefomgeving wijzigt als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, van het Omgevingsbesluit.
4. Het college stelt nadere regels voor de categorieën, bedoeld in het derde lid, voor zover deze regels niet 

zien op een activiteit die de fysieke leefomgeving wijzigt, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het 
Omgevingsbesluit. 

5. Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of 
waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, provinciale omgevingsver-
ordening of waterschapsverordening. 

6. In dit artikel wordt onder bevoegd bestuursorgaan verstaan het college of, voor zover het betreft voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de 
Gemeentewet, de burgemeester. 

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

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verlichting 

1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen of 
voorzieningen ten behoeve van de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of 
verwijderd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de 
Omgevingswet.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organi-
seren. 

[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 voor zover voor het evenement 
een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brand-
veilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.]

3. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, als de organisator ten minste [aantal] werkdagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

4. De burgemeester kan binnen [aantal] dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te 
verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 
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5. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt 
door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994. 

[6. Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24, tweede lid, onder f, aangewezen catego-
rie vechtsportwedstrijden of -gala’s.]

[7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevene-
ment als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de organisator of de aanvrager van de 
vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.]

8 Als ook een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, is afdeling 3.5 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing op de behandeling van de aanvragen om een vergunning. De burgemeester 
is het coördinerend bestuursorgaan.

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

[Artikel 2:60 Voeren van hinderlijke of schadelijke dieren 

1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast of schade aan de openbare 
gezondheid aangewezen plaatsen, [buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet 
luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet], bij dat aanwijzingsbesluit aan-
geduide dieren te voeren. 

2. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid 
aangewezen plaats ontheffing verlenen van het verbod.] 

[Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht

1. Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of machine in werking te hebben op een 
zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
3. Het verbod is niet van toepassing als de activiteit bij of krachtens de Omgevingswet is toegelaten, of sprake 

is van een situatie waarin wordt voorzien bij of krachtens de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties of 
het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.] 

[Artikel 4:5c Geluidhinder door dieren

Degene die de zorg heeft voor een dier, voorkomt dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving 
geluidhinder veroorzaakt.]

[Artikel 4:5d Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Het is verboden zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een 
omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.]

[Artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s

1. Het is verboden een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de 
omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.]

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 

1. Het is verboden op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen 
te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
3. Het verbod is niet van toepassing als de activiteit bij of krachtens de Omgevingswet is toegelaten, of sprake 

is van een situatie waarin wordt voorzien bij of krachtens de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties of 
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het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening. 

Artikel 5:14 Definitie 

1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aan-
bieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gele-
gen plaats of aan huis. 

2. Onder venten wordt niet verstaan: 
a. het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 

1 van de Winkeltijdenwet; 
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op 

jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet of 
artikel 5:22; 

c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een 
standplaats als bedoeld in [artikel 5:17 OF het omgevingsplan].

Artikel 5:32 Crossen 

1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten 
wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te 
houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets 
met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben. 

2. Het verbod is niet van toepassing als de activiteit is toegelaten bij of krachtens de Omgevingswet, in het 
bijzonder afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving en binnen de in het omgevingsplan aange-
wezen terreinen voor zover die activiteit daarbij is toegelaten, of als sprake is van een situatie waarin wordt 
voorzien door de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren. 

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 

1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief 
gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets 
of een paard. 

2. Het verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden: 
a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, 

eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aange-
wezen hulpverleningsdiensten; 

b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste 
lid bedoeld; 

c. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitge-
voerd; 

d. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als 
in het eerste lid bedoeld; 

e. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen. 
3. Het verbod is voorts niet van toepassing: 

a. op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen; 
b. binnen de bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening aangewezen stiltegebieden ten aan-

zien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel;
c. binnen de in het omgevingsplan aangewezen terreinen voor zover die activiteit daarbij is toegelaten.

4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
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Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur te stoken 

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te 
hebben. 

2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op: 
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand; 
c. vuur voor koken, bakken en braden. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora 

en fauna. 
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 

3˚, van het Wetboek van Strafrecht of bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 
gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld-
boete van de tweede categorie:  
a.  […]. 

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 
gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie:  
a.  […]. 

[3 In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels 
kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, 
eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.] 

Nieuw artikel en toelichting: in te voegen in hoofdstuk 2, afdeling 8: 

Artikel 2:XX Gevaar door houtopstand

Het is verboden om een houtopstand in een zodanige staat te hebben dat daardoor direct gevaar voor goede-
ren of personen ontstaat.

Nieuwe toelichting: in te voegen als toelichting bij nieuw artikel 2:xx in hoofdstuk 2, afdeling 8:

Toelichting bij artikel 2:XX Gevaar door houtopstand 

Als er gevaar dreigt, kan de openbare orde in gevaar komen. In dat geval kan snel ingrijpen door eenhoofdig 
gezag (de burgemeester) noodzakelijk of wenselijk zijn. In geval het gevaar dreigt als gevolg van bomen of 
andere houtopstanden, dan kan de burgemeester ingrijpen op grond van artikel 172, tweede lid, van de 
Gemeentewet. In het omgevingsplan is opgenomen dat voor de inzet van deze bevelsbevoegdheid van de 
burgemeester geen omgevingsvergunning vereist is.
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