Bijlage: Motivering van de aangebrachte wijzigingen
Artikel 1:1 onder d Begripsbepalingen
Betreft een wijziging van de definitie van het begrip “bebouwde kom”. Deze wijziging
is gewenst omdat de huidige begripsomschrijving in de Apv afhankelijk is van de
vaststelling van de bebouwde komgrens door Gedeputeerde Staten. Deze vaststelling
is overigens niet meer actueel. Door het vaststellen van de bebouwde komgrens door
het college kan deze eenvoudiger worden aangepast, zodat handhaving op de Apv in
de toekomst beter uitvoerbaar is.
Artikel 1:2 Beslistermijn
Het betreft hier een redactionele wijziging.
Artikel 1:3 Indiening aanvraag en melding
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangepast worden.
Artikel 1:4 Voorschriften, beperkingen en nadere regels
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangevuld worden met bepalingen over de melding.
Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning, ontheffing of geaccepteerde
melding
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangevuld worden met bepalingen over de melding.
Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning, ontheffing of
geaccepteerde melding
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangevuld worden met bepalingen over de melding.
Artikel 1:7 Termijnen
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangevuld worden met bepalingen over de melding.
Artikel 1:8 Weigerings- en niet-acceptatiegronden
Vanwege de invoering van de meldingsplicht voor evenementen moet het artikel
aangevuld worden met bepalingen over de melding.
Artikel 2:6 Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven een openbare
plaats
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit vergunningsstelsel.
Artikel 2:7 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
Aan het artikel wordt een extra uitzondering op de vergunningplicht opgenomen. In de
praktijk werd deze uitzonderingsgrond al toegepast maar deze was nooit gereguleerd
in de verordening.
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Artikel 2:12 Begripsbepaling
Zie raadsvoorstel voor uitgebreide motivatie.
Artikel 2:13 Evenement
Zie raadsvoorstel voor uitgebreide motivatie.
Artikel 2:13a Beslistermijn
Nieuw artikel. Dit artikel is nodig in verband met de nieuwe bepalingen over
evenementen.
Artikel 2:13b
Nieuw artikel. Dit artikel is nodig in verband met de nieuwe bepalingen over
evenementen.
Artikel 2:15 Exploitatievergunning horecabedrijf
Aan het artikel worden uitzonderingen op de vergunningplicht opgenomen. Dit gebeurt
in het kader van deregulering. Behandeling van aanvragen voor de genoemde
horecabedrijven inclusief BIBOB-toets is niet in verhouding tot het te dienen doel.
Artikel 2:17 Sluitingstijden
Een artikellid wordt geschrapt. Dit omdat dit lid terugverwijst naar artikel 2:15 Apv.
Artikel 2:15 is destijds in de Apv opgenomen vanwege het kunnen toetsen van de wet
BIBOB. De voorschriften zoals genoemd in het te schrappen artikellid zijn niet aan de
orde.
Artikel 2:55 Carbid schieten
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
Artikel 4:5 Overige geluidhinder
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
Artikel 4:5a Mosquito’s
In Veldhoven functioneert al enkele jaren het Jongeren op Straat programma (JoS).
Binnen dit programma werken gemeente, politie en jongerenwerk samen om de
overlast van hanggroepen te voorkomen dan wel te verminderen. In de Nota
Jeugdbeleid 2007 staat bij de aanbevelingen over veiligheid als actiepunt dan ook dat
de aanpak van overlastgevende hanggroepen moet worden geïntensiveerd. Om die
reden is destijds aan IVA(Instituut voor beleidsonderzoek en advies) opdracht
gegeven voor het opstellen van een nota die moet leiden tot aanpassingen in de
aanpak van de meest overlastgevende hanggroepen. De nota is vertaald naar een
voor de Veldhovense situatie realistisch actieplan. Een van de actiepunten uit het
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actieplan is de mogelijkheid om fysieke maatregelen te treffen die de overlast van
hangjeugd terugdringen. De ervaring leert ons dat hangjeugd zich soms op plekken
ophoudt die dusdanig aan het zicht onttrokken zijn dat de samenwerkingspartners
(politie en jongerenwerk) enkel met heel grote inzet van menskracht enigszins grip
krijgen op een hanggroep. In dit soort situaties kan de plaatsing van een mosquito
soms wel een oplossing bieden. De Mosquito is een apparaat dat een hoogfrequent
geluid verspreidt dat enkel door jongeren gehoord kan worden en die ervaren het na
korte tijd als zeer irritant en begeven zich vervolgens buiten het bereik van het
systeem. Zowel politie, jongerenwerk en gemeente zien voordelen bij het gebruik van
dit systeem in voorliggende gevallen. In overleg met politie en jongerenwerk is in
2008 besloten over te gaan tot de plaatsing van een mosquito. H et apparaat wordt
met goede resultaten toegepast op het terrein bij basisschool De Gansepoel.
Om het gebruik van de mosquito op genoemde plek te reguleren en gebruik op andere
plaatsen mogelijk te maken is in de voorliggende Apv een artikel opgenomen die het
gebruik van mosquito’s mogelijk maakt.
Artikel 4:14 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
In het artikel wordt het woord “recreatief” geschrapt. Dit omdat nachtverblijf in zijn
algemeenheid niet is toegestaan. Of dit recreatief is of niet, doet niet ter zake.
Daarnaast bestaat er veel discussie over het begrip “recreatief”.
Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv.
Artikel 5:2a Te koop aanbieden van voertuigen
Dit betreft een nieuw artikel. Het komt steeds vaker voor dat autobezitters hun
voertuig op de openbare weg te koop aanbieden, zoals op algemene parkeerplaatsen
en op de industrieterreinen.
Artikel 5:6 Parkeren van reclamevoertuigen
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
Artikel 5:7 Parkeren van grote voertuigen
Lid 4 is toegevoegd. Sub a: om grote kampeervoertuigen de gelegenheid te geven om
te pakken en uit te pakken in verband met vakantie. Sub b: een lijndienstbus moet op
een parkeervak tijdelijk kunnen pauzeren en de overige genoemde voertuigen dienen
onmiddellijk uit te kunnen rukken.
Artikel 5:9 Aantasting groenvoorziening door voertuigen
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
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wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
Artikel 5:16 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit vergunningsstelsel.
Artikel 5:20 Beperking verkeer in natuurgebieden
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
Artikel 5:21 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken
Aan het artikel wordt een extra lid toegevoegd betreffende de invoering van Lex
Silencio Positivo (lsp), de van rechtswege verleende vergunning. In de raad van 27
september 2011 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd vastgesteld. Deze
wijziging had betrekking op de invoering van de lsp voor die vergunningstelsels die
vallen onder de Dienstenrichtlijn (o.a. evenementenvergunning, horecaexploitatievergunning). In dat voorstel was aangegeven dat de invoering van de lsp
voor de overige vergunningstelsels uit de Apv meegenomen zou worden bij de
eerstvolgende wijziging van de Apv. Dat is nu aan de orde.
Door opneming van dit extra lid is de lsp van toepassing op dit ontheffingsstelsel.
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