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Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (actualisatie van APV gemeente
Hardenberg 2017)
De raad van de gemeente Hardenberg;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2019;
gelet op de artikelen 149, 151a, 151b, 151c, 151d en 154a van de Gemeentewet,
Besluit:
De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2017 te wijzigen en aan te vullen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 10
september 2019.
De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
F.G.S. Droste, P.H. Snijders.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg, wijziging 2019
De raad van de gemeente Hardenberg;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2019;
gelet op de artikelen 149, 151a, 151b, 151c, 151d en 154a van de Gemeentewet, de artikelen 3 en 4 van
de Wet openbare manifestaties, artikel 4 van de Drank- en Horecawet, artikel 30c van de Wet op de
kansspelen, artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 437 van het Wetboek
van Strafrecht en de artikelen 2.21 en 3.148 van het Activiteitenbesluit mileubeheer;
Besluit:
De Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Hardenberg, met toelichting, te wijzigen en
aan te vullen met onderstaande bepalingen.
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1:1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van
a.
de Wegenverkeerswet 1994;
bevoegd gezag: bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit
b.
ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel “1.1. eerste lid van de Bouwverordening”
c.
van de “Bouwverordening Hardenberg”;
college: het college van burgemeester en wethouders;
d.
gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;
e.
handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd
f.
wordt een commercieel belang te dienen;
openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;
g.
openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;
h.
parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
i.
verkeerstekens 1990;
rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt
j.
recht of persoonlijk recht;
voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
k.
verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en
rolstoelen;
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l.
m.

weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet
1994;
winterbed: het gebied tussen de winterdijken, bestaande uit de zomerdijk en de uiterwaarden tot
aan de winterdijk.

Artikel 1:2 Beslistermijn
Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen
1.
acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.
2.
In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
3.
omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld
in artikel 2:10, vierde lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder
a, of een vergunning als bedoeld in artikel 4:11.
Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:
ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
a.
op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen
b.
van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of
de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden
c.
nagekomen;
van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin
d.
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;
of
de houder dit verzoekt.
e.
Artikel 1:7 Termijnen
De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing
1.
anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.
De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde
2.
tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragen het
aantal beschikbare vergunningen en ontheffingen overtreft.
Artikel 1:8 Weigeringsgronden
Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:
1.
de openbare orde;
a.
de openbare veiligheid;
b.
de volksgezondheid;
c.
de bescherming van het milieu.
d.
2.

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

Hoofdstuk 2 Openbare orde
Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte
1.
anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.
De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als het in het
2.
eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd:
3.
als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid
a.
van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan
vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
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b.
c.
4.

Het verbod is niet van toepassing op:
evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
a.
terrassen als bedoeld in artikel 2:27, tweede lid;
b.
standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;
c.
voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard
d.
vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren
e.
voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde
f.
gedeelte van de weg en voor zover:
elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en
elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van
het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en
elk onderdeel , in welke stand het scherm ook staat, minder dan 2 meter buiten de
opgaande gevel reikt;
g.
h.

i.
j.
5.
6.
7.
8.

als het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet
aan redelijke eisen van welstand; of
in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de
nabijheid gelegen onroerende zaak.

voertuigen
uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiligingen, als bedoeld in de “Beleidsnota
uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiligingen en terrassen”, indien de plaatsing
geschiedt in overeenstemming met de daarin opgenomen beleidsregels;
door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen;
situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of [de provinciale
wegenverordening.

De weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder a, is niet van toepassing als in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
De weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder b, is niet van toepassing op bouwwerken.
De weigeringsgrond, bedoeld in het derde lid, onder c, is niet van toepassing als in de voorkoming
van overlast wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
Op de vergunning s paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 7. Evenementen
Artikel 2:24 Definities
In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van
1.
vermaak, met uitzondering van:
bioscoop- en theatervoorstellingen;
a.
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22;
b.
kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
c.
het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
d.
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
e.
activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;
f.
sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder
g.
f.
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2.

Onder evenement wordt mede verstaan:
een herdenkingsplechtigheid;
a.
een braderie;
b.
een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;
c.
een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
d.
een straatfeest of buurtbarbecue;
e.
een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s.
f.

3.

In deze afdeling wordt onder klein evenement verstaan een eendaags evenement waarbij:
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
a.
de activiteiten plaatsvinden tussen 9.00 en 23.00 uur;
b.
geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit
c.
tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van
omringende woningen niet wordt overschreden;
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d.
e.

de activiteiten geen ontoelaatbare belemmering mogen vormen voor het verkeer en de
hulpdiensten; en
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 16 vierkante
meter per object.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement
1.
te organiseren.
Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het
2.
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor
het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste
lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, als de organisator ten minste 10 werkdagen
3.
voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement
4.
te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien
5.
wordt door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.
Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24, tweede lid, onder f, aangewezen
6.
categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een
7.
vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de organisator
of de aanvrager van de vergunning van slecht levensgedrag is.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
8.
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen
Artikel 2:27 Definities
In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, café,
1.
cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke,
besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt
verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter
plaatse worden bereid of verstrekt.
Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid
2.
kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen
voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval
een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting:
de orde te verstoren;
a.
zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting
b.
gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;
op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het
c.
terras.
Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of een voor
hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze
overdraagt.
Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin
van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en
met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet
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Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank tijdens en tot
1.
uiterlijk één uur na de georganiseerde activiteiten die uitsluitend verband houden met de statutaire
doelstellingen van de instelling tot maximaal 24.00 uur.
Het is paracommerciële rechtspersonen niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard
2.
en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van
de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn te houden.
In afwijking van lid 2 mag een paracommerciële rechtspersoon die staat genoemd in het
3.
aanwijzingsbesluit behorende bij deze verordening, met inachtneming van hetgeen in dit
aanwijzingsbesluit is bepaald, alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij
de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Wanneer er een situatie
ontstaat waardoor een paracommerciële rechtspersoon een nieuwe vergunning op grond van de
Drank- en Horecawet moet aanvragen dan vervallen de aanspraken uit het aanwijzingsbesluit.
Op grond van artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester ontheffing verlenen
4.
van de schenktijden, de bijeenkomsten van persoonlijk aard en de bijeenkomsten die gericht zijn
op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken zijn,
als:
minimaal 4 weken voor de activiteit waarvoor ontheffing wordt aangevraagd er een complete
a.
aanvraag om ontheffing is ingediend;
het maximum van 4 ontheffingen per jaar per paracommerciële instelling niet wordt
b.
overschreden;
de eindtijd van de ontheffing van de schenktijd zal niet later zijn dan sluitingstijd;
c.
ontheffing van de schenktijd niet wordt verleend voor een jongerenactiviteit.
d.

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van
de gemeente
Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting
Artikel 4:1 Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;
a.
inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
b.
houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een
c.
inrichting drijft;
collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is
d.
verbonden;
incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;
e.
geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet
f.
geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen
behorende bij de betreffende inrichting;
geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden
g.
aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de
betreffende inrichting;
onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.
h.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit
1.
en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te
wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. Het maximum
aantal aan te wijzen collectieve festiviteiten is 12 per kern.
De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de
2.
buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden
niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de
daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.
In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing
3.
slechts geldt in een of meer nader aan te wijzen delen van de gemeente.
Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een collectieve festiviteit
4.
bekend.
Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit
5.
terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.
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6.
7.

8.

Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 75
dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A)
toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing
gelaten.
Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger
dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, uiterlijk om 2.00 uur beëindigd.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
Het is een inrichting toegestaan op maximaal 6 dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele
1.
festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a
en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, niet van toepassing zijn, mits de
houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan
melding heeft gedaan aan het college.
Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 6 dagen of dagdelen per kalenderjaar in
2.
verband met de viering van incidentele festiviteiten de verlichting langer aan te houden ten
behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit
milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen
voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.
Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.
3.
De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is
4.
ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.
De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een
5.
inrichting een incidentele festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.
Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 75
6.
dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A)
7.
toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing
gelaten.
Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger
8.
dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, uiterlijk om 2:00 uur beëindigd.
De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en
9.
niet voor de buitenruimte.
10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor
het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder
1.
f, en vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de in het tweede
lid opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:
de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet
a.
gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in
redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de
b.
grens van het terrein
de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft,
d.
gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder;
bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie
e.
wordt toegepast.
2.
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3.

4.

5.

Voor de duur van 6 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door
muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting
gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste
lid.
Als versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele
samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Activiteitenbesluit milieubeheer van
toepassing.
Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in de
artikelen 4:2 en 4:3.

Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht
Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of machine in
1.
werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
2.
Het college kan terreinen of wateren aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is op het in
3.
werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten,
toestellen of machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen
voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.
De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:
4.
het maximale geluidsniveau;
a.
de situering van geluidsbronnen;
b.
de frequentie en tijden van gebruik.
c.
5.

Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder,
de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Bouwbesluit of de provinciale milieuverordening.

Artikel 4:5c Geluidhinder door dieren
Degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, voorkomt dat dit voor een omwonende
of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.]
Artikel 4:5d Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen
Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen,
dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.
Artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto ’s
Het is verboden buiten een inrichting een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement
1.
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor voor
een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
2.
Artikel 4:5f Routering
Het is verboden buiten een inrichting met een vrachtauto als bedoeld in artikel 4:5e, waarvan het
1.
ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kilogram of die met
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2.

inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee
meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door het college aangewezen weg te rijden.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in
1.
werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
2.
Het college kan aan de ontheffing voorschriften verbinden ter voorkoming of beperking van
3.
geluidhinder.
De in het vorige lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen:
4.
het maximale geluidniveau;
de situering van geluidbronnen;
de frequentie en tijden van gebruik.
5.

Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder,
de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Bouwbesluit of de provinciale milieuverordening.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente
Afdeling 3. Venten
Artikel 5:14 Definities
In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te
1.
koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in
de open lucht gelegen plaats of aan huis.
Onder venten wordt niet verstaan:
2.
het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als
a.
bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van
b.
diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de
Gemeentewet of artikel 5:22;
het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van
c.
diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17;
het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken waarin
d.
gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet.

Artikel 5:15 Ventverbod
Het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid en de
1.
volksgezondheid in gevaar komt.
Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 18.00 en 09.00
2.
uur.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt het verbod om te venten op zondagen niet tussen 13.00
3.
en 19.00 uur en op maandag tot en met zaterdag niet tussen 18.00 en 21.00 uur voor het venten
met voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.
Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel
4.
5 van de Wegenverkeerswet.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
5.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
6.
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Afdeling 4. Standplaatsen
Artikel 5:17 Definitie
In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare
1.
en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan
wel diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of
een tafel.
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2.

Onder standplaats wordt niet verstaan:
een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en
a.
onder h, van de Gemeentewet;
een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.
b.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.
1.
Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan,
2.
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd als:
3.
de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke
a.
eisen van welstand; of
een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de
b.
gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende
reden van algemeen belang.
4.

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

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
Artikel 5:18, eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
1.
milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.
De weigeringsgrond van artikel 5:18, tweede lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.
2.
Afdeling 5. Snuffelmarkten
Artikel 5:22 Definitie
In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek toegankelijk
1.
gebouw of plaats waar ter plaatse aanwezige, hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen
worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf standplaatsen.
Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:
2.
een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de
a.
Gemeentewet;
een evenement als bedoeld in artikel 2:24.
b.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.
1.
Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en
2.
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
Het in het eerste lid gestelde verbod is ook niet van toepassing op kleinschalige, niet-commerciële
3.
rommelmarkten of soortgelijke activiteiten, voor zover:
ten minste vijf werkdagen voor de activiteiten plaatshebben, de plaats, datum, het aanvangsa.
en eindtijdstip van de activiteiten worden gemeld aan de burgemeester;
wordt voldaan aan door de burgemeester vast te stellen nadere regels.
b.
4.

De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5:31b Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
motorvoertuig; hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder z, van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990
bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 5:32 Crossterreinen
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1.

2.

3.

Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets voor
recreatieve doeleinden te rijden of een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd,
een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel
een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen.
Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang
van:
het voorkomen of beperken van overlast;
a.
de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere
b.
milieuwaarden;
de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of
c.
van het publiek.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer
of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor
1.
recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een
bromfiets, een fiets of een paard.
Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan
2.
nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:
het voorkomen van overlast;
a.
de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
b.
de veiligheid van het publiek.
c.
3.

Het verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:
ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens
a.
artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de
bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;
die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als
b.
in het eerste lid bedoeld;
die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten
c.
worden uitgevoerd;
van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de
d.
terreinen als in het eerste lid bedoeld;
voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde
e.
personen.

4.

Het verbod is voorts niet van toepassing op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid
bedoelde gebieden of terreinen.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

5.

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6:1 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel
1.
1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de tweede categorie: artikel 2:1, 2:10, 2:11, 2:12, 2:15, 2:16, 2:18,
2:19, 2:21, 2:23, 2:25, 2:26, 2:28, 2:29, 2:31, 2:40, 2:41, 2:42, 2:44, 2:48, 2:59, 2:73a, 2:74, 2:74a, 3:3,
3:4, 3:5, 3:14, 3:17, 3:18, 3:19, 3:22, 4:5, 4:6, 4:9, 4:15, 4:18, 5:2, 5:13, 5:15, 5:18, 5:19, 5:23, 5:24,
5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:31a, 5:32, 5:33, 5:34, 5:36, 5:37.
Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel
2.
1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste
categorie: artikel 2:13, 2:14, 2:45, 2:47, 2:49, 2:50, 2:50a, 2:51, 2:57, 2:58, 2:60, 2:62, 4:8, 5:3, 5:4,
5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:11, 5:12.
In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van
3.
toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde juncto eerste
lid, 2:11, tweede lid, onder a, en 4:11, tweede lid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 10
september 2019.
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De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
F.G.S. Droste P.H. Snijders
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