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LEESWIJZER 

In onderstaand overzicht is daar waar staat “tekstuele verschillen VNG model overgenomen” 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 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

      OVERZICHT VERGELIJKING ARTIKELEN 
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Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen   

 1:1 Begripsomschrijvingen 1:1 Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 Definities: De begrippen in dit artikel 
zijn alfabetisch opgenomen met enkele 
redactionele wijzigingen van het VNG model. 
De definitie van bebouwde kom is gewijzigd; er 
wordt niet langer verwezen naar een kaart 
maar naar de definitie ogv de 
Wegenverkeerswet. 

 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 (vervallen) 1:3 Indiening aanvraag (vervallen)  

 1:4 Voorschriften en beperkingen 1:4 Voorschriften en beperkingen Ongewijzigd 

 1:5 Persoonlijk karakter vergunning of ontheffing 1:5 Persoonlijk karakter vergunning of 
ontheffing 

Redactionele wijziging VNG model 
overgenomen 
 

 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of 
ontheffing 

Ongewijzigd 
 
 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 1:7 Termijnen 1:7 Termijnen Ongewijzigd 

 1:8 Weigeringsgronden 1:8 Weigeringsgronden Ongewijzigd 
Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, 
volksgezondheid en milieu 

  

 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden  2:1 Samenscholing en ongeregeldheden Ongewijzigd 

 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. 

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#artikelSP1SP4SPvoorschriftenSPenSPbeperkingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP1SP5SPpersoonlijkSPkarakterSPvanSPvergunningSPofSPontheffing2
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
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 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 2:3 Kennisgeving betogingen openbare 
plaatsen 

Ongewijzigd 

 2:4 Afwijking termijn 2:4 Afwijking termijn (vervallen) Blijft vervallen 

 2:5 Te verstrekken gegevens  2:5 Te verstrekken gegevens (vervallen) Blijft vervallen 

 2:6 Beperking aanbieden geschreven/ gedrukte 
stukken 

2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte 
stukken of afbeeldingen 

Blijft gereserveerd 

 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d. 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d. Blijft gereserveerd 

 2:8 Dienstverlening 2:8 Dienstverlening Blijft gereserveerd 

 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen 2:9 Vertoning op openbare plaatsen Ongewijzigd  

 2:10 Voorwerpen op of aan de weg  2:10 Voorwerpen op of aan de weg Aan lid 3 wordt toegevoegd: containers  

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

2:11 (Omgevings)vergunning voor het 
aanleggen, beschadigen of veranderen weg 

Geen inhoudelijke wijzigingen, deels VNG 
model overgenomen 

2:12 Maken, veranderen van een uitweg 2:12 Maken, veranderen van een uitweg Invulling gegeven aan het gereserveerde 
artikel. Het is verboden zonder 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 
een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande 
uitweg naar de weg. 

2:13 Veroorzaken van gladheid 2:13 Veroorzaken van gladheid gereserveerd Blijft gereserveerd 
 

2:14 Winkelwagentjes 2:14 Winkelwagentjes  Blijft vervallen 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk 
voorwerp gereserveerd 

Ongewijzigd 
 

2:16 Openen straatkolken e.d. 2: 16 Openen straatkolken e.d Ongewijzigd 

2:17 Kelderingangen e.d. 2:17 Kelderingangen e.d. gereserveerd Blijft gereserveerd 

2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

2:20 Vallende voorwerpen 2:20 Vallende voorwerpen gereserveerd Blijft gereserveerd 

2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting Ongewijzigd 

2:22 Objecten onder hoogspanningslijn 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

2:23 Veiligheid op het ijs 2:23 Veiligheid op het ijs gereserveerd Blijft gereserveerd. 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP3SPkennisgevingSPbetogingenSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP3SPkennisgevingSPbetogingenSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP3SPkennisgevingSPbetogingenSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP4SPafwijkingSPtermijn2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP4SPafwijkingSPtermijn2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP5SPteSPverstrekkenSPgegevens2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP5SPteSPverstrekkenSPgegevens2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP6SPbeperkingSPaanbiedenSPeSPdSPvanSPgeschrevenSPofSPgedrukteSPstukkenSPofSPafbeeldingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP6SPbeperkingSPaanbiedenSPeSPdSPvanSPgeschrevenSPofSPgedrukteSPstukkenSPofSPafbeeldingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP7SPfeestSPmuziekSPenSPwedstrijdSPeSPdSP2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP7SPfeestSPmuziekSPenSPwedstrijdSPeSPdSP2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP8SPdienstverlening2
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#artikelSP2SP12SPmakenSPveranderenSPvanSPeenSPuitweg2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP13SPveroorzakenSPvanSPgladheid2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP15SPhinderlijkeSPbeplantingSPofSPgevaarlijkSPvoorwerp
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP16SPopenenSPstraatkolkenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP17SPkelderingangenSPeSPdSP2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP18SProokverbodSPinSPbossenSPenSPnatuurterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP19SPgevaarlijkSPofSPhinderlijkSPvoorwerp2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP19SPgevaarlijkSPofSPhinderlijkSPvoorwerp2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP20SPvallendeSPvoorwerpen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP20SPvallendeSPvoorwerpen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP21SPvoorzieningenSPvoorSPverkeerSPenSPverlichting
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP22SPobjectenSPonderSPhoogspanningslijn
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP23SPveiligheidSPopSPhetSPijs2
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2:24 Begripsbepaling 2:24 Begripsbepaling Art. wordt gewijzigd. Toegevoegd wordt lid 1 
onder h. de sportwedstrijden, niet zijnde 
vechtsportevenementen als bedoeld in het 
tweede lid, onder f.  
Toegevoegd wordt lid 2 onder f. Een door de 
burgemeester aangewezen categorie 
vechtsportwedstijden of – gala’s. 
 

2:25 Evenement  2:25 Evenementenvergunning  Ongewijzigd 
Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 

VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

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

2:27 Begripsbepalingen 2:27 Begripsbepalingen Wijziging: Geen exploitatievergunning meer bij 
logies 
 

2:28 Exploitatie openbare inrichtingen 2:28 Exploitatie openbare inrichtingen Ongewijzigd 
 

 2:28 a Aanwezigheid van en toezicht exploitant ongewijzigd 
 

 2:28 b Weigering-,intrekking-,wijzigingsgronden ongewijzigd 
 

 2:28 c Sluiting openbare inrichtingen ongewijzigd 
 

 2:28 d Terrassen ongewijzigd 
 

 2:28 e Uitzondering vergunningplicht ongewijzigd 
 

 2:28 f  Raamkaart ongewijzigd 
 

 2:28 g Geldigheidsduur vergunning Art. wordt toegevoegd. Geldigheidsduur van 

exploitatievergunning wordt beperkt tot 5 jaar. 

 

 2:28 h Beëindiging exploitatie Ongewijzigd 

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 i Wijziging beheer Ongewijzigd 

 

2:29 Sluitingstijd 2:29 Sluitingstijd Deels gewijzigd: Lid 2, de genoemde 
sluitingstijden gelden ook voor het bij de 
inrichting behorende terras (oftewel 
gelijktrekking van sluitingstijden terras en 
horecaonderneming) Let wel: indien de 
sluitingstijden van de APV niet overeenkomen 
met die in het bestemmingsplan, dan gaan de 
regels van het bestemmingsplan voor.  
 

2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting 2:30 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting Ongewijzigd 
 

2:31 Verboden gedragingen 2:31 Verboden gedragingen Ongewijzigd 
Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 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 

2:32 Handel binnen openbare inrichting  

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. 

2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan 2:34 Vervallen Nummer is gereserveerd 

2:35 tot en met 2:38  Nachtregister (gereserveerd) 2:35 tot en met 2:38 Nachtregister Artikelen 2:35 tot en met 2;38 worden 
toegevoegd; 

Artikel 2:35 Definitie 
In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP29SPsluitingstijd2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP30SPafwijkingSPsluitingstijdenSPtijdelijkeSPsluiting
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#artikelSP2SP34SPhetSPcollegeSPalsSPbevoegdSPbestuursorgaan2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP37SPnachtregister
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP37SPnachtregister
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elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen 
de mogelijkheid van nachtverblijf of 
gelegenheid tot kamperen wordt verschaft. 

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie  
Degene die een inrichting opricht, overneemt, 
verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding 
van een inrichting staakt, is verplicht daarvan 
binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te 
geven aan de burgemeester. 

Artikel 2:37 Nachtregister  
1.De houder van een inrichting is verplicht een 
register, als bedoeld in artikel 438 van het 
Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is 
ingericht volgens het door de burgemeester 
vastgestelde model.  
2. De houder van een inrichting of een voor 
hem handelend persoon is verplicht het in het 
eerste lid bedoelde register aan de 
burgemeester voor te leggen op een door de 
burgemeester te bepalen wijze.  

Artikel 2:38 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, woonplaats, 
dag van aankomst en de dag van vertrek te 
verstrekken. 

2:39 Speelgelegenheden 2:39 Speelgelegenheden Ongewijzigd 

2:40 Kansspelautomaten 2:40 Kansspelautomaten Ongewijzigd 

2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal Ongewijzigd 

2:42 Plakken en kladden 2:42 Plakken en kladden Ongewijzigd 

2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d., 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP39SPspeelgelegenheden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP40SPkansspelautomaten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP40SPkansspelautomaten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP41SPbetredenSPgeslotenSPwoningSPofSPlokaal
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP41SPbetredenSPgeslotenSPwoningSPofSPlokaal
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP42SPplakkenSPenSPkladden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP42SPplakkenSPenSPkladden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP43SPvervoerSPplakgereedschapSPeSPdSP
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2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen Ongewijzigd 
Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 

VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:45 Betreden van plantsoenen e.d. 2:45 Betreden van plantsoenen e.d., 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

 2:46 Rijden over bermen e.d. 2:46 Rijden over bermen e.d., gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen Ongewijzigd 

 2:47a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in    
kampeermiddelen  

2:47 a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen 
en in kampeermiddelen  

Het is verboden om op de openbare weg te 
slapen, al dan niet in een auto of ander 
onderkomen. Er is een uitzondering gemaakt 
voor hengelsporters. Er is een derde lid 
toegevoegd inhoudende dat het college 
plaatsen kan aanwijzen waar het eerste lid niet 
geldt. (Nieuw) 

 2:48 Verboden drankgebruik 2:48 Verboden drankgebruik Ongewijzigd 

Toegevoegd 2:48a Verbod gebruik lachgas  2:48a Verbod gebruik lachgas.  

Het is verboden op een openbare plaats 
lachgas te gebruiken indien dit gepaard gaat 
met gedragingen die de openbare orde 
verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig 
beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken. 

 

 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen Ongewijzigd     

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

Ongewijzigd     

 2:50a Messenverbod (Nieuw)  2:50a Messen en andere voorwerpen als 
wapen. Met dit messenverbod kan worden 
opgetreden tegen de problemen die zich 
voordoen met betrekking tot (voornamelijk) 
jongeren die met messen op zak zich op de 
openbare weg begeven.  

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

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP44SPvervoerSPinbrekerswerktuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP44SPvervoerSPinbrekerswerktuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP45SPbetredenSPvanSPplantsoenenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP45SPbetredenSPvanSPplantsoenenSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP46SPrijdenSPoverSPbermenSPeSPdSP
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
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 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 

 2:54 Bewakingsapparatuur 2:54 Bewakingsapparatuur, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:55 Nodeloos alarmeren 2:55 Nodeloos alarmeren, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:56 Alarminstallaties 2:56 Alarminstallaties, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:57 Loslopende honden 2:57 Loslopende honden Toevoeging van lid c. buiten de bebouwde 
kom op een door het college aangewezen 
plaats als de hond niet is aangelijnd;     

 2:58 Verontreiniging door honden 2:58 Verontreiniging door honden en paarden Ongewijzigd 

 2:59 Gevaarlijke honden 2:59 Gevaarlijke honden Lid 5 is toegevoegd: De eigenaar of houder van 
een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit 
dier niet door aanhoudend geblaf of gejank 
hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust 
verstoort. 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

2:59a: gevaarlijke honden op eigen terrein  2:59a: gevaarlijke honden op eigen terrein: Ook 
ten aanzien van honden op eigen terrein kan 
een muilkorfgebod worden opgelegd, met als 
doel het terugdringen van bijtincidenten.  

 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 

 2:61 Wilde dieren 2:61 Wilde dieren, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:62 Loslopend vee 2:62 Loslopend vee, gereserveerd  Blijft gereserveerd 

 2:63 Duiven 2:63 Duiven, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:64 Bijen 2:64 Bijen, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 2:65 Bedelarij 2:65 Bedelarij Ongewijzigd 

2:66 Begripsbepaling 2:66 Begripsbepaling, gereserveerd Ongewijzigd 

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

Ongewijzigd 

 2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr 2:68 Voorschriften als bedoeld in art. 437 WvSr  Wijziging lid d. Van 3 naar 5 dagen 
bewaartermijn 

 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen 
goederen 

2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen 
goederen, gereserveerd 

 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP52SPoverlastSPvanSPfietsSPofSPbromfietsSPopSPmarktSPenSPkermisterreinSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP53SPbespiedenSPvanSPpersonen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP54SPbewakingsapparatuur
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP55SPnodeloosSPalarmeren
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP56SPalarminstallaties
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
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#artikelSP2SP61SPwildeSPdieren
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP62SPloslopendSPvee
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP63SPduiven
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP64SPbijen
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#artikelSP2SP67SPverplichtingenSPmetSPbetrekkingSPtotSPhetSPverkoopregister
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP68SPvoorschriftenSPalsSPbedoeldSPinSPartikelSP437SPvanSPhetSPwetboekSPvanSPstrafrecht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP68SPvoorschriftenSPalsSPbedoeldSPinSPartikelSP437SPvanSPhetSPwetboekSPvanSPstrafrecht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP69SPvervreemdingSPvanSPdoorSPopkoopSPverkregenSPgoederen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP69SPvervreemdingSPvanSPdoorSPopkoopSPverkregenSPgoederen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP69SPvervreemdingSPvanSPdoorSPopkoopSPverkregenSPgoederen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP69SPvervreemdingSPvanSPdoorSPopkoopSPverkregenSPgoederen
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 2:70 Handel in horecabedrijven  2:70 Handel in horecabedrijven, gereserveerd Artikel is verplaatst naar artikel 2:32,  
 

 2:71 Begripsbepaling 2:71 Begripsbepaling Ongewijzigd 

 2:72 Ter beschikking stellen vuurwerk tijdens 
verkoopdagen 

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

Ongewijzigd 

 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens  
jaarwisseling 

2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk  Ongewijzigd 

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

 2:74a Verzamelingen van personen in verband 
met drugs 

Ongewijzigd 

Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

   

 2:75 Bestuurlijke ophouding 2:75 Bestuurlijke ophouding Ongewijzigd 

 2:76 Veiligheidsrisicogebieden 2:76 Veiligheidsrisicogebieden 
 

Met dit artikel heeft de burgemeester de 
bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te 
wijzen waarin de politie personen preventief 
mag fouilleren en voertuigen mag doorzoeken. 
Op basis van dit artikel en van artikel 2:50a kan 
worden opgetreden tegen problemen die zich 
voordoen met betrekking tot (met name) 
jongeren die met messen op zak zich op de 
openbare weg begeven.   

 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen Ongewijzigd 

 2:78 Gebiedsontzegging  Ongewijzigd 

 2:78a Verblijfsverbod 2:78a Verblijfsverbod  Ongewijzigd 

2:79 Woonoverlast   Redactionele wijzigingen 

2:79a Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen 2:79a Sluiting voor het publiek openstaande 

gebouwen (Nieuw) 

Dit artikel maakt het voor de burgemeester 

mogelijk om voor het publiek openstaande 

gebouwen (bijv. winkels, bedrijven, bioscopen) 

te sluiten bij overtredingen anders dan van de 

Opiumwet. Denk hierbij aan het aantreffen van 

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#artikelSP2SP73SPgebruikSPvanSPconsumentenvuurwerkSPtijdensSPdeSPjaarwisseling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP73SPgebruikSPvanSPconsumentenvuurwerkSPtijdensSPdeSPjaarwisseling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP73SPgebruikSPvanSPconsumentenvuurwerkSPtijdensSPdeSPjaarwisseling
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#artikelSP2SP76SPveiligheidsrisicogebieden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP76SPveiligheidsrisicogebieden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP77SPcameratoezichtSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP77SPcameratoezichtSPopSPopenbareSPplaatsen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP2SP78SPgebiedsontzegging


10 
 

wapens, illegaal gokken, heling of 

mensenhandel.  

2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide 

ondernemersklimaat (nieuw) 

Nieuw 2:79b Tegengaan onveilig, niet leefbaar en 

malafide ondernemersklimaat (nieuw): 

Vergunningsplicht voor bepaalde bedrijven. De 

burgemeester kan op grond van dit artikel 

gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige 

activiteiten aanwijzen om een 

exploitatievergunning aan te vragen. Dit in het 

kader om ondermijning van de gemeente tegen 

te gaan.  

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, 

straatprostitutie e.d. 

 Hoofdstuk  3: Wordt niet meegenomen in deze 

herziening, omdat aanvragen seksinrichtingen 

niet of nauwelijks aan de orde zijn in Ridderkerk 

3:1 Begripsbepalingen 3:1 Begripsbepalingen  

3:2 Bevoegd bestuursorgaan 3:2 Bevoegd bestuursorgaan  

3:3 Nadere regels 3:3 Nadere regels  

3:4 Seksinrichtingen 3:4 Seksinrichtingen  

3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder  

3:6 Sluitingstijden 3:6 Sluitingstijden  

3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 3:7 Sluiting van de seksinrichting  

3:8 Aanwezigheid van toezicht door exploitant/ 
beheerder 

3:8 Aanwezigheid van en toezicht 
exploitant/beheerder 

 

3:9 Straatprostitutie 3:9 Raam- en straatprostitutie  

3:10 Sekswinkels 3:10 sekswinkels  

3:11 Tentoonstellen, aanbieden /aanbrengen erotisch-
pornografische gdn 

3:11 Tentoonstellen, aanbieden /aanbrengen 
erotisch-pornografische gdn 

 

3:12 Beslistermijn 3:12 Beslistermijn  
Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 

VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

3:13 Weigeringsgronden 3:13 weigerings-, intrek.  

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP2SPbevoegdSPbestuursorgaan
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP2SPbevoegdSPbestuursorgaan
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP3SPnadereSPregels
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP3SPnadereSPregels
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP4SPseksinrichtingen2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP5SPgedragseisenSPexploitantSPenSPbeheerder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP5SPgedragseisenSPexploitantSPenSPbeheerder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP6SPsluitingstijden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP6SPsluitingstijden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP7SPtijdelijkeSPafwijkingSPsluitingstijdenSPSPtijdelijkeSPsluiting
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP8SPaanwezigheidSPvanSPenSPtoezichtSPdoorSPexploitantSPenSPbeheerder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP8SPaanwezigheidSPvanSPenSPtoezichtSPdoorSPexploitantSPenSPbeheerder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP9SPstraatprostitutie
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP10SPsekswinkels
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP11SPtentoonstellenSPaanbiedenSPenSPaanbrengenSPvanSPerotischSPpornografischeSPgoederenSPafbeeldingenSPenSPdergelijke
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP12SPbeslistermijn
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP12SPbeslistermijn
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP13SPweigeringsgronden
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3:14 Beëindiging exploitatie 3:14 Beëindiging exploitatie  

3:15 Wijziging beheer 3:15 Wijziging beheer  

3:16 Overgangsbepaling 3:16 Overgangsbepaling, gereserveerd  
Hoofdstuk 4 Bescherming vh milieu en het 
natuurschoon en zorg v h uiterlijk aanzien van de 
gemeente 

  

4:1 Begripsbepalingen 4:1 Begripsbepalingen Ongewijzigd 

4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten Ongewijzigd  

4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten Ongewijzigd  

4:4 Verboden incidentele festiviteiten 4:4 Verboden incidentele festiviteiten, 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

 4:5 Onversterkte muziek Ongewijzigd 

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

4:6a Mosquito 4:6 Mosquito Ongewijzigd 

 4:7 Straatvegen 4:7 Straatvegen, gereserveerd Blijft gereserveerd 

 4:8 Natuurlijke behoefte doen 4:8 Natuurlijke behoefte doen,  Ongewijzigd 

 4:9 Toestand sloten/ wateren en niet openbare 
riolen/putten  

4:9 Toestand sloten/ wateren en niet openbare 
riolen/putten, gereserveerd  

Blijft gereserveerd 

- 4:9a Nieuw Toegevoegd: 4:9a Verbod oplaten ballonnen. 

 4:10 Begripsbepalingen 4:10 Begripsbepalingen Ongewijzigd 

 4:10a Vaststelling en wijziging Groene Kaart Ongewijzigd 

 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden 

4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden 

Toegevoegd:  Lid 4. Het verbod 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. 

 4:12 Vergunning van rechtswege 4:12 Schadevergoeding Ongewijzigd 

 4:12a Afstand van de erfgrenslijn Ongewijzigd 

 4:12b Bestrijding van boomziekten Ongewijzigd 

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

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

Ongewijzigd 
 

 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen  4:14 Stankoverlast door gebruik van 
meststoffen, gereserveerd 
 

Blijft gereserveerd 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP14SPbeeindigingSPexploitatie2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP15SPwijzigingSPbeheer
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP3SP16SPovergangsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP2SPaanwijzingSPcollectieveSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP2SPaanwijzingSPcollectieveSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP3SPkennisgevingSPincidenteleSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP3SPkennisgevingSPincidenteleSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP4SPverbodenSPincidenteleSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP4SPverbodenSPincidenteleSPfestiviteiten
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP5SPonversterkteSPmuziek
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6SPoverigeSPgeluidhinder
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP6aSPmosquito
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP7SPstraatvegen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP8SPnatuurlijkeSPbehoefteSPdoen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP9SPtoestandSPvanSPslotenSPenSPandereSPwaterenSPenSPnietSPopenbareSPriolenSPenSPputtenSPbuitenSPgebouwen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP10SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstanden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP11SPomgevingsvergunningSPvoorSPhetSPvellenSPvanSPhoutopstanden
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP12SPvergunningSPvanSPrechtswege
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP13SPopslagSPvoertuigenSPvaartuigenSPmestSPafvalstoffenSPenzSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP14SPstankoverlastSPdoorSPgebruikSPvanSPmeststoffen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP14SPstankoverlastSPdoorSPgebruikSPvanSPmeststoffen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP14SPstankoverlastSPdoorSPgebruikSPvanSPmeststoffen
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Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 
VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame Ongewijzigd 

 4:16 Vergunningplicht lichtreclame 4:16 Vergunningplicht lichtreclame, 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

 4:17 Begripsbepaling 4:17 Begripsbepaling Ongewijzigd 

 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 4:18 Recreatief nachtverblijf Ongewijzigd 

 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen Ongewijzigd 
Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de 
huishouding der gemeente 

  

 5:1 Begripsbepalingen 5:1 Begripsbepalingen Ongewijzigd 

 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf 
e.d. 

Ongewijzigd 

 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen Ongewijzigd 

 5:4 Defecte voertuigen 5:4 Defecte voertuigen Ongewijzigd 

 5:5 Voertuigwrakken 5:5 Voertuigwrakken Ongewijzigd 

 5:6 Kampeermiddelen e.d. 5:6 Kampeermiddelen e.a. Ongewijzigd 

 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen Ongewijzigd 

 5:8 Parkeren van grote voertuigen 5:8 Parkeren van grote voertuigen Ongewijzigd 

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

Ongewijzigd 

 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders 
dan op de rijbaan  

5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen 
anders dan op de rijbaan 

Aanvullende grondslag voor verboden: voor het 
laten gelden van een parkeerverbod, verbod stil 
te staan, verbod fietsen en bromfietsen te 
plaatsen voor de bermen. 

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

Ongewijzigd 

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

Ongewijzigd  

 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- 
donateurwerving 

5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- 
en donateurwerving 

Wijziging: in die zin gewijzigd dat ook expliciet 

wordt aangegeven dat het werven van 

leden/donateurs voor een 

liefdadigheidsinstantie of het verkopen van 

goederen (bijvoorbeeld stoopwafels, 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclame
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP15SPverbodSPhinderlijkeSPofSPgevaarlijkeSPreclame
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP4SP16SPvergunningplichtSPlichtreclame
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#artikelSP5SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP1SPbegripsbepalingen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP2SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPvanSPautobedrijfSPeSPdSP
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP3SPteSPkoopSPaanbiedenSPvanSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP4SPdefecteSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP5SPvoertuigwrakken
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP5SPvoertuigwrakken
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#artikelSP5SP8SPparkerenSPvanSPgroteSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP8SPparkerenSPvanSPgroteSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP9SPparkerenSPvanSPuitzichtbelemmerendeSPvoertuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP10SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPmetSPstankverspreidendeSPstoffen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP10SPparkerenSPvanSPvoertuigenSPmetSPstankverspreidendeSPstoffen
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
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ansichtkaarten) of loten voor een goed doel  

vergunningsplichtig is.  

 
Artikelnummering VNG modelverordening Artikelen huidig APV (2018) Ridderkerk APV 2020 Ridderkerk artikelnummering van 

VNG modelverordening wordt gevolgd/ 
Toelichting 
 

 5:14 Begripsbepaling 5:14 Begripsbepaling  

 5:15 Ventverbod 5:15 Ventverbod Venten is vergunningvrij, maar in dit artikel is 
bepaald dat het verboden is te venten op 
zondagen en maandag tot en met zaterdag 
tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Er kan van dit 
verbod ontheffing worden verleend (bijv. de 
ijsco- wagen op zondag) Tevens is de 
mogelijkheid opgenomen voor het college om 
wegen, dagen of uren aan te wijzen waarin/ 
waarop het ventverbod ook geldt.  

 5:16 Vrijheid van meningsuiting 5:16 Vrijheid van meningsuiting  

 5:17 Begripsbepaling 5:17 Begripsbepaling Ongewijzigd 

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

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

 5:19 Toestemming rechthebbende 5:19 Toestemming rechthebbende Ongewijzigd 

 5:20 Afbakeningsbepalingen 5:20 Afbakeningsbepalingen Ongewijzigd 

5:21 Aanhoudingsplicht 5:21 Aanhoudingsplicht, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:22 Begripsbepaling 5:22 Begripsbepaling, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt, 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar 
water, gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 5:25 Ligplaats woonschepen en overige 
vaartuigen, gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

5:26 Aanwijzingen ligplaats 5:26 Aanwijzingen ligplaats, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:27 Verbod innemen ligplaats 5:27 Verbod innemen ligplaats, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:28 Beschadigen van waterstaatswerken 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken, 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

5:29 Reddingsmiddelen 5:29 Reddingsmiddelen, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:30 Veiligheid op het water 5:30 Veiligheid op het water, gereserveerd Blijft gereserveerd 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP14SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP14SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP15SPventverbod
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP17SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP17SPbegripsbepaling
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#artikelSP5SP19SPtoestemmingSPrechthebbende
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP19SPtoestemmingSPrechthebbende
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP21SPaanhoudingsplicht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP21SPaanhoudingsplicht
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP22SPbegripsbepaling
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP23SPorganiserenSPvanSPeenSPsnuffelmarkt
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP23SPorganiserenSPvanSPeenSPsnuffelmarkt
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP24SPvoorwerpenSPopSPinSPofSPbovenSPopenbaarSPwater2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP24SPvoorwerpenSPopSPinSPofSPbovenSPopenbaarSPwater2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP24SPvoorwerpenSPopSPinSPofSPbovenSPopenbaarSPwater2
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP25SPligplaatsSPwoonschepenSPenSPoverigeSPvaartuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP25SPligplaatsSPwoonschepenSPenSPoverigeSPvaartuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP25SPligplaatsSPwoonschepenSPenSPoverigeSPvaartuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP26SPaanwijzingenSPligplaats
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP26SPaanwijzingenSPligplaats
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP27SPverbodSPinnemenSPligplaats
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP27SPverbodSPinnemenSPligplaats
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP28SPbeschadigenSPvanSPwaterstaatswerken
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP28SPbeschadigenSPvanSPwaterstaatswerken
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP29SPreddingsmiddelen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP29SPreddingsmiddelen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP30SPveiligheidSPopSPhetSPwater
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP30SPveiligheidSPopSPhetSPwater
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5:31 Overlast aan vaartuigen 5:31 Overlast aan vaartuigen, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:32 Crossterreinen 5:32 Crossterreinen Ongewijzigd 

5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden Ongewijzigd 

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

Ongewijzigd 

5:35 Begripsbepaling 5:35 Begripsbepaling (verstrooiing as), 
gereserveerd 

Blijft gereserveerd 

5:36 Verboden plaatsen 5:36 Verboden plaatsen, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:37 Hinder of overlast 5:37 Hinder of overlast, gereserveerd Blijft gereserveerd 

5:38 Begripsbepaling  5:38 Begripsbepaling  Ongewijzigd 

5:39 Voorkoming verspreiden distels  5:39 Voorkoming verspreiding van distels De verplichting om distels te verwijderen geldt 
alleen voor grotere oppervlakten (meer dan 1 
m2) en verwijdering moet gebeuren voordat de 
distels in bloei komen. 

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen   

6:1 Strafbepaling 6:1 Strafbepaling Redactionele wijziging 

6:2 Toezichthouders 6:2 Toezichthouders Ongewijzigd 

6:3 Binnentreden woningen 6:3 Binnentreden woningen Ongewijzigd 

 

http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP31SPoverlastSPaanSPvaartuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP31SPoverlastSPaanSPvaartuigen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP32SPcrossterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP32SPcrossterreinen
http://modelverordeningen.sdu.nl/model/regelingen/ModelSPAlgemeneSPPlaatselijkeSPVerordening#artikelSP5SP33SPbeperkingSPverkeerSPinSPnatuurgebieden
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