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Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

1. Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2018 (bijlage 1) 
2. Toelichting APV (bijlage 2) 
3. Overzicht met wijzigingen (bijlage 3)  
4. Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2012 (bijlage 4)  
LEESWIJZER              Bijlage 3 

In onderstaand overzicht is daar waar staat “tekstuele verschillen VNG model overgenomen”, is de strekking van het artikel ongewijzigd. 

De redenen om de tekst van het VNG model over te nemen: 

- is juridisch getoetst en is in bezwaar en beroep houdbaar; 

- sluit aan op “feit codes” van het OM, waardoor handhaving eenvoudiger is. 

 
 

                                                                                             Algemeen 
 
Vervallen: de bepaling was in de vorige APV  (2012) opgenomen. 
Gereserveerd: het artikel was niet opgenomen in de APV  van 2012; om de nummering synchroon te laten lopen met het VNG-model en de andere APV’s 
van de BAR-organisatie blijft het nummer staan. 
Lex silencio positivo: houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend wanneer het bevoegde bestuursorgaan niet heeft gereageerd binnen de 
gestelde beslistermijn. Voor de leesbaarheid is per artikel weergegeven of dit van toepassing is of niet. 

 
 
Betekenis kleuren: 
Geel: artikel wordt gewijzigd 
Rood: artikel wordt geschrapt 
Groen: artikel wordt toegevoegd 
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      OVERZICHT VERGELIJKING ARTIKELEN 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen   

 1:1 Begripsomschrijvingen 1:1 Begripsomschrijvingen De begrippen in dit artikel zijn alfabetisch 
opgenomen met enkele redactionele wijzigingen 
van het VNG model 

 1:2 Beslistermijn 1:2 Beslistermijn In sommige gevallen kan de beslistermijn met 8 
weken worden verlengd. Voor de WABO kan de 
beslistermijn slechts met 6 weken worden 
verlengd. Redactionele wijzigingen VNG model 
overgenomen 

 1:3 Indiening aanvraag 1:3 Indiening aanvraag Vervallen O.g.v. de Awb worden aanvragen: 
ingewilligd of geweigerd. In artikel 4:5 van de 
Awb is daarop één uitzondering gemaakt: een 
aanvraag die zo gebrekkig is dat die moet 
worden aangevuld voor ze kan worden 
afgehandeld kan buiten behandeling worden 
gelaten. De aanvrager moet de kans krijgen om 
de aanvraag aan te vullen. In dat systeem past 
niet dat de gemeente een nieuwe reden 
introduceert waarmee een aanvraag buiten 
behandeling kan worden gelaten. In plaats van 
buiten behandeling laten zal een aanvraag die 
onredelijk laat wordt ingediend waardoor een 
goede beoordeling niet mogelijk is moeten 
worden afgewezen. Zie in dit verband de 
toelichting bij artikel 1:8. 

 1:5 Persoonlijk karakter vergunning of ontheffing 1:5 Persoonlijk karakter vergunning of ontheffing Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP1SPbegripsomschrijvingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP1SPbegripsomschrijvingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP2SPbeslistermijn2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP2SPbeslistermijn2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP3SPindieningSPaanvraag2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP3SPindieningSPaanvraag2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP5SPpersoonlijkSPkarakterSPvanSPvergunningSPofSPontheffing2
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 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of 
ontheffing 

Inhoudelijk ongewijzigd; de leden worden in 
letters weergegeven. Voorheen was het in 
cijfers weergegeven. 
 
 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 1:7 Termijnen 1:7 Termijnen Lid 2 toegevoegd: wanneer het aantal 
vergunningen beperkt is dan is het niet gewenst 
dat vergunningen voor onbepaalde duur worden 
verleend. 

 1:8 Weigeringsgronden 1:8 Weigeringsgronden Lid 2 toegevoegd: als een behoorlijke 
behandeling niet mogelijk is dan kan de 
aanvraag worden geweigerd. VNG model 
overgenomen 

Hoofdstuk 2 Openbare orde   

 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden  2:1 Samenscholing en ongeregeldheden Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 

 2:2 Optochten 2:2 Optochten gereserveerd Blijft gereserveerd. Optochten is opgenomen 
onder de evenementenbepaling (artikel 2.24). 
Zie verder de toelichting bij de 
evenementenbepaling. 

 2:3 Kennisgeving betogingen openbare plaatsen 2:3 Kennisgeving betogingen openbare plaatsen Geen inhoudelijke wijzigingen. VNG model 
overgenomen 

 2:9 Straatartiest e.d. 2:9 Straatartiest e.d. Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 

 2:10 Voorwerpen op of aan de weg  2:10 Voorwerpen op of aan de weg Geen inhoudelijke wijzigingen. Lid 4 
toegevoegd: lex silencio. 

2:11 (Omgevings)verg aanleggen, 
beschadigen/veranderen weg 

2:11 Omgevings)verg aanleggen, 
beschadigen/veranderen weg 

Geen inhoudelijke wijzigingen, deels VNG 
model overgenomen 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk VNG art. wordt toegevoegd; bij hinderlijke 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP6SPintrekkingSPofSPwijzigingSPvanSPvergunningSPofSPontheffing2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP6SPintrekkingSPofSPwijzigingSPvanSPvergunningSPofSPontheffing2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP6SPintrekkingSPofSPwijzigingSPvanSPvergunningSPofSPontheffing2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP7SPtermijnen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP8SPweigeringsgronden2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP1SPsamenscholingSPenSPongeregeldheden2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP1SPsamenscholingSPenSPongeregeldheden2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP2SPoptochten2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP3SPkennisgevingSPbetogingenSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP3SPkennisgevingSPbetogingenSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP9SPstraatartiestSPeSPdSP2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP10SPvoorwerpenSPopSPofSPaanSPdeSPweg2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP10SPvoorwerpenSPopSPofSPaanSPdeSPweg2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP11SPomgevingsSPvergunningSPvoorSPhetSPaanleggenSPbeschadigenSPenSPveranderenSPvanSPeenSPweg2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP11SPomgevingsSPvergunningSPvoorSPhetSPaanleggenSPbeschadigenSPenSPveranderenSPvanSPeenSPweg2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
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voorwerp gereserveerd beplanting (takken op trottoir enz.) kan op basis 
van dit artikel worden gehandhaafd. 
 

2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting Redactionele wijzigingen VNG model 
overgenomen 

2:24 Begripsbepaling 2:24 Begripsbepaling Art. wordt gewijzigd. Toegevoegd wordt 
onderscheid van evenementen 0-, A-, B- en C-
evenementen. 
Dit onderscheid is in regionaal verband 
afgesproken en is terug te vinden in de 
Handreiking Publieksveiligheid evenementen 
regio Rotterdam Rijnmond. 
 

2:25 Evenement  2:25 Evenement Art. wordt gewijzigd. Onder meer voor A-
evenementen is de indieningstermijn verkort 
naar 8 weken; Voor B- of C-evenementen wordt 
12 weken. 
0-evenementen aanwezigen verlaagd naar 150 
personen (was 500 personen).  
Meldingstermijn was 10 werkdagen, wordt nu 5 
werkdagen. Voor de burger wordt het 
gemakkelijker om  bijvoorbeeld een 
buurtbarbeque te kunnen organiseren. 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:26 Ordeverstoring 2:26 Ordeverstoring: gereserveerd Blijft gereserveerd 

2:27 Begripsbepalingen 2:27 Begripsbepalingen Art. wordt gewijzigd, is ruimer omschreven. Ook 
worden toegevoegd de omschrijving van  
exploitant en beheerder. 
 

2:28 Exploitatie openbare inrichtingen 2:28 Exploitatie openbare inrichtingen Art. is gewijzigd. Ieder onderwerp is nu een 
aparte artikel omschreven zie art. 2:28 a t/m  art. 
2:28 h. 
 

 2:28 a Aanwezigheid van en toezicht exploitant Art. wordt toegevoegd; voorbeelden voor lid 3 
zijn sportverenigingen en stichtingen.  
 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP21SPvoorzieningenSPvoorSPverkeerSPenSPverlichting
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP24SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP25SPevenement
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP26SPordeverstoring2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP26SPordeverstoring2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP27SPbegripsbepalingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP28SPexploitatieSPopenbareSPinrichtingen
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 2:28 b Weigering-,intrekking-,wijzig.grond. Art. wordt toegevoegd 

 2:28 c Sluiting openbare inrichtingen Art. wordt toegevoegd 

 2:28 d Terrassen Art. wordt toegevoegd 
 

 2:28 e Uitzondering vergunningplicht Art. wordt toegevoegd; bijvoorbeeld 
sportverenigingen/stichtingen 
 

 2:28 f  Raamkaart Art. wordt toegevoegd 
 

 2:28 g Beëindiging exploitatie Art. wordt toegevoegd 
 

 2:28 h Wijziging beheer In dit artikel is opgenomen dat nieuwe 
beheerders dienen te worden bijgeschreven  op 
de exploitatievergunning. 
 

2:29 Sluitingstijd 2:29 Sluitingstijd Deels gewijzigd: VNG model overgenomen: lex 
silencio ingevoegd 
 

2:31 Verboden gedragingen 2:31 Verboden gedragingen Deels gewijzigd VNG model overgenomen 
 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:32 Handel binnen openbare inrichtingen 2:32 Aanwezigheid van en toezicht exploitant 
verplaatst naar 2:28a 

Is geworden: Handel binnen openbare 
inrichtingen 

2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan Ongewijzigd. Het begrip "openbare inrichting" 
als omschreven in artikel 2:27 ziet ook op 
inrichtingen die niet voor het publiek toegankelijk 
zijn, zoals besloten sociëteiten en 
gezelligheidsverenigingen. Gelet op artikel 174 
van de Gemeentewet is in dat geval niet de 
burgemeester maar het college het bevoegde 
bestuursorgaan. 

2:34a Begripsbepaling Bijz. bepalingen over horecabedrijven in B. in de 
Drank- en Horecaverordening  

Opgenomen in de Drank- en Horecaverordening 

2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen Drank- en Horecaverordening Opgenomen in de Drank- en Horecaverordening 

2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en Drank- en Horecaverordening Opgenomen in de Drank- en Horecaverordening 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP29SPsluitingstijd2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP31SPverbodenSPgedragingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP32SPhandelSPbinnenSPopenbareSPinrichtingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP33SPhetSPcollegeSPalsSPbevoegdSPbestuursorgaan2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34aSPbegripsbepaling2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34bSPreguleringSPparacommercieleSPrechtspersonen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34cSPbeperkingenSPvoorSPhorecabedrijvenSPenSPslijtersbedrijven
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slijtersbedrijven 

2:34d Koppeling toegang aan leeftijden Drank- en Horecaverordening Opgenomen in de Drank- en Horecaverordening 

2:34e Beperkingen andere detailhandel/ dan 
slijtersbedrijven 

Drank- en Horecaverordening Opgenomen in de Drank- en Horecaverordening 

2:35 Begripsbepaling 2:35 Begripsbepaling Art. wordt geschrapt betreft nachtverblijf 
(nummer blijft gereserveerd) 

2:36 Kennisgeving exploitatie 2:36 Kennisgeving exploitatie Art. wordt geschrapt (nummer blijft 
gereserveerd) 

2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen VNG model overgenomen omdat ‘’Openbare 
plaats’’ ruimer is en ook ‘in de nabijheid van 
winkels’ omvat. 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:44 a Vervoer geprepareerde voorwerpen Niet in Apv  

 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen VNG model overgenomen omdat hinderlijk 
gedraging op openbare plaatsen ruimer is 
omschreven 

 2:48 Verboden drankgebruik 2:48 Verboden drankgebruik Het verbod om alcohol te nuttigen op openbare 
plaatsen is ruimer geworden. Niet alleen in de 
aangewezen gebieden geldt het alcohol verbod 
maar ook op andere openbare plaatsen als het 
gepaard gaat met o.m. gedragingen die de 
openbare orde verstoren. 

 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen Tekstuele wijziging VNG model overgenomen; 
de strekking van het artikel is niet gewijzigd     

 2:50 Hinderlijk gedrag publiek toegankelijke ruimten 2:50 Hinderlijk gedrag publiek toegankelijke 
ruimten 

Tekstuele wijziging VNG model overgenomen, 
de strekking van het artikel is niet gewijzigd     

 2:51 Neerzetten van fietsen e.d. 2:51 Neerzetten van fietsen e.d., gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:52 Overlast van fiets/ bromfiets markt / kermisterrein 2:52 Overlast van fiets/ bromfiets markt / 
kermisterrein 

Art. wordt geschrapt (nummer blijft 
gereserveerd) In de praktijk wordt dit artikel niet 
gebruikt. 

 2:53 Bespieden van personen 2:53 Verblijfsverbod Opgenomen in art. 2:78 a 

 2:57 Loslopende honden 2:57 Loslopende honden Tekstuele wijziging VNG model overgenomen, 
de strekking van het artikel is niet gewijzigd     

 2:58 Verontreiniging door honden 2:58 Verontreiniging door honden en paarden Lid 5 is geschrapt: een paard voorzien van een 
zak voor het opvangen van uitwerpselen is 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34cSPbeperkingenSPvoorSPhorecabedrijvenSPenSPslijtersbedrijven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34dSPkoppelingSPtoegangSPaanSPleeftijden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34eSPbeperkingenSPvoorSPandereSPdetailhandelSPdanSPslijtersbedrijven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP34eSPbeperkingenSPvoorSPandereSPdetailhandelSPdanSPslijtersbedrijven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP35SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP36SPkennisgevingSPexploitatie
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP44SPvervoerSPinbrekerswerktuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP44SPvervoerSPinbrekerswerktuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP44aSPvervoerSPgeprepareerdeSPvoorwerpen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP47SPhinderlijkSPgedragSPopSPopenbareSPplaatsen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP47SPhinderlijkSPgedragSPopSPopenbareSPplaatsen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP48SPverbodenSPdrankgebruik
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP49SPverbodenSPgedragSPbijSPofSPinSPgebouwen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP50SPhinderlijkSPgedragSPinSPvoorSPhetSPpubliekSPtoegankelijkeSPruimten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP51SPneerzettenSPvanSPfietsenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP52SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfietsSPopSPmarktSPenSPkermisterreinSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP53SPbespiedenSPvanSPpersonen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP57SPloslopendeSPhonden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP57SPloslopendeSPhonden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP58SPverontreinigingSPdoorSPhonden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP58SPverontreinigingSPdoorSPhonden


7 
 

geschrapt omdat dit geen haalbare bepaling is. 

 2:59 Gevaarlijke honden 2:59 Gevaarlijke honden Tekstuele wijziging VNG model overgenomen, 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 2:60 Houden of voeren hinderlijke/ schadelijke dieren 2:60 Houden of voeren hinderlijke/ schadelijke 
dieren 

Tekstuele wijziging VNG model overgenomen, 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 2:65 Bedelarij 2:65 Bedelarij Art. wordt geschrapt (nummer blijft 
gereserveerd) In de praktijk wordt geen gebruik 
gemaakt van dit artikel. 

 2:66 Begripsbepaling  2:66 Begripsbepaling, gereserveerd Op advies van de politie VNG model 
overgenomen 

 2:67 Verplichtingen mbt verkoopregister 2:67 Verplichtingen mbt verkoopregister, 
gereserveerd. 

Op advies van de politie VNG model 
overgenomen 

 2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr 2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr, 
gereserveerd 

Op advies van de politie VNG model 
overgenomen 
 

 2:70 Handel in horecabedrijven  2:70 Handel in horecabedrijven, gereserveerd Artikel is verplaatst naar artikel 2:32, 
Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen  
 

 2:71 Begripsbepaling 2:71 Begripsbepaling Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 

 2:72 Ter beschikking stellen vuurwerk tijdens 
verkoopdagen 

2:72 Ter beschikking stellen van consumenten 
vuurwerk tijdens de verkoopdagen 

Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen; lid 2 lex silencio opgenomen 

 2:74 Drugshandel op straat 2:74 Drugshandel op straat Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 

 2:74a Verzamelingen van personen in verband 
met drugs 

2:74a Openlijk drugsgebruik 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 2:75 Bestuurlijke ophouding 2:75 Bestuurlijke ophouding Op advies van de politie VNG model 
overgenomen 

 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen Gewijzigd waardoor naast vaste camera’s ook 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP59SPgevaarlijkeSPhonden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP60SPhoudenSPofSPvoerenSPvanSPhinderlijkeSPofSPschadelijkeSPdieren
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP60SPhoudenSPofSPvoerenSPvanSPhinderlijkeSPofSPschadelijkeSPdieren
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP60SPhoudenSPofSPvoerenSPvanSPhinderlijkeSPofSPschadelijkeSPdieren
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP65SPbedelarij
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP65SPbedelarij
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP66SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP66SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP67SPverplichtingenSPmetSPbetrekkingSPtotSPhetSPverkoopregister
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP68SPvoorschriftenSPalsSPbedoeldSPinSPartikelSP437SPvanSPhetSPwetboekSPvanSPstrafrecht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP68SPvoorschriftenSPalsSPbedoeldSPinSPartikelSP437SPvanSPhetSPwetboekSPvanSPstrafrecht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP70SPhandelSPinSPhorecabedrijven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP70SPhandelSPinSPhorecabedrijven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP71SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP71SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP72SPterSPbeschikkingSPstellenSPvanSPvuurwerkSPtijdensSPverkoopdagen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP72SPterSPbeschikkingSPstellenSPvanSPvuurwerkSPtijdensSPverkoopdagen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP74SPdrugshandelSPopSPstraat
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP74SPdrugshandelSPopSPstraat
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP75SPbestuurlijkeSPophouding
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP77SPcameratoezichtSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP77SPcameratoezichtSPopSPopenbareSPplaatsen2


8 
 

mobiele camera’s op basis van de APV kunnen 
worden geplaatst. Mobiele camera’s worden nu 
op basis van de Politiewet geplaatst.   

 2:78 Gebiedsontzegging  Nummer wordt gereserveerd 

  Verblijfsverbod wijziging VNG model 
overgenomen (2:78a) 

2:79 Woonoverlast   Naar aanleiding van de motie nr. 2017-122 
wordt dit artikel opgenomen (aanpak 
woonoverlast).  

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, 
straatprostitutie e.d. 

 Hoofdstuk 3: Uit de APV van 2012 is een groot 
deel overgenomen in de nieuwe APV.  
De recente wijzigingen van het VNG-model zijn 
niet overgenomen, omdat deze gericht zijn op 
de grote steden (bijvoorbeeld concentratie van 
seksvergunningen, maximum aantal 
vergunningen enz.) 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

Hoofdstuk 4 Bescherming vh milieu en het 
natuurschoon en zorg v h uiterlijk aanzien van de 
gemeente 

  

4:6 Overige geluidhinder 4:6 Overige geluidhinder Redactionele wijziging VNG model  

 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen 
enz. 

4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, 
afvalstoffen enz 

Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 
 

 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame Tekstuele verschillen VNG model overgenomen; 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 4:17 Begripsbepaling 4:17 Begripsbepaling Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 4:18 Recreatief nachtverblijf Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de 
huishouding der gemeente 

  

 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP78SPgebiedsontzegging
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclame
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclame
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP17SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP17SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP18SPrecreatiefSPnachtverblijfSPbuitenSPkampeerterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP19SPaanwijzingSPkampeerplaatsen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP19SPaanwijzingSPkampeerplaatsen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP2SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPvanSPautobedrijfSPeSPdSP
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strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:6 Kampeermiddelen e.d. 5:6 Kampeermiddelen e.a. Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende 
voertuigen 

Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door 
voertuigen 

Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 5:12 Overlast van fiets of bromfiets 5:12 Overlast van fiets of bromfiets, 
gereserveerd 

Inhoudelijk nieuw: strekking van dit artikel is om 
handhavend op te kunnen treden tegen 
weesfietsen/overlast fietsen.  

 5:13 Inzameling van geld of goederen 5:13 Inzameling van geld of goederen Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2012) Ridderkerk APV 2018 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden 5:18 Standplaatsvergunning en 
weigeringsgronden 

Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

5:31a Begripsbepalingen Niet in Apv Begripsbepaling wordt opgenomen 

5:32 Crossterreinen 5:32 Crossterreinen Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

5:34 Verbod vuur te stoken 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten 
inrichtingen 

Tekstuele verschillen VNG model overgenomen 
strekking van het artikel is niet gewijzigd 

 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP6SPkampeermiddelenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP6SPkampeermiddelenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP7SPparkerenSPvanSPreclamevoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP7SPparkerenSPvanSPreclamevoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP9SPparkerenSPvanSPuitzichtbelemmerendeSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP11SPaantastingSPgroenvoorzieningenSPdoorSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP12SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfiets
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP12SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfiets
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP13SPinzamelingSPvanSPgeldSPofSPgoederen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgronden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgronden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP18SPstandplaatsvergunningSPenSPweigeringsgronden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP31aSPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP32SPcrossterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP32SPcrossterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP33SPbeperkingSPverkeerSPinSPnatuurgebieden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP33SPbeperkingSPverkeerSPinSPnatuurgebieden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP34SPverbodSPvuurSPteSPstoken
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP34SPverbodSPvuurSPteSPstoken

