
Wijzigingen Modelverordening VNG  
Artikel Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting 

Aanhef en datum 

gewijzigd 

  Geactualiseerd 

Inhoudsopgave 

toegevoegd 

  In de nieuwe 

APV is een 

inhoudsopgave 

te zien 

 

    

Hoofdstuk 1    

1.1 lid 1 bebouwde kom: het gebied 

binnen de grenzen die zijn 

vastgesteld volgens artikel 

20a van de 

wegenverkeerswet; 

bebouwde kom: het gebied 

binnen de grenzen die zijn 

vastgesteld volgens artikel 

20a van de 

wegenverkeerswet 1994; 

 

‘’1994’’ 

toegevoegd 

1.1 lid 2 bevoegd gezag: 

bestuursorgaan dat 

bevoegd is tot het nemen 

van een besluit ten aanzien 

van een 

omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1 van 

de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

of ten aanzien van een al 

verleende 

omgevingsvergunning; 

 

bevoegd gezag: 

bestuursorgaan dat 

bevoegd is tot het nemen 

van een besluit ten 

aanzien van een 

omgevingsvergunning als 

bedoeld in de Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht of ten 

aanzien van een al 

verleende 

omgevingsvergunning; 

 

‘’Artikel 2.1 

van’’ 

weggehaald 

1.1 lid 10 weg: hetgeen in artikel 1, 

eerste lid, onder b van de 

Wegenverkeerswet 

daaronder wordt verstaan. 

 

weg: hetgeen in artikel 1, 

eerste lid, onder b van de 

Wegenverkeerswet 1994 

daaronder wordt verstaan. 

 

‘’1994’’ 

toegevoegd 

1:3 Indiening 

aanvraag 

 

1.Indien een aanvraag voor 

een vergunning, ontheffing 

of een melding wordt 

ingediend minder dan drie 

weken vóór het tijdstip 

waarop de aanvrager de 

vergunning of ontheffing 

nodig heeft, kan het 

bestuursorgaan besluiten 

de aanvraag niet te 

behandelen. 

2.Voor bepaalde, door het 

(Gereserveerd) In het model 

VNG is dit 

artikel 

vervallen 



bestuursorgaan aan te 

wijzen, vergunningen of 

ontheffingen kan de in het 

eerste lid genoemde 

termijn worden verlengd 

tot ten hoogste acht 

weken. 

 

Hoofdstuk 2    

Hoofdstuk 2 Openbare orde Openbare orde en 

veiligheid, 

volksgezondheid en milieu 

‘’en veiligheid, 

volksgezondhei

d en milieu’’ 

achter 

openbare orde 

geplakt. 

Hoofdstuk 2, Afdeling 

1 

Bestrijding van 

ongeregeldheden 

Voorkomen of bestrijden 

van ongeregeldheden 

 

Artikel 2.1 lid 3 Het is verboden zich te 

begeven naar of te 

bevinden op openbare 

plaatsen die door of 

vanwege het bevoegd 

bestuursorgaan in het 

belang van de openbare 

veiligheid of ter 

voorkoming van 

ongeregeldheden zijn 

afgezet. 

 

Het is verboden zich te 

begeven naar of zich te 

bevinden op openbare 

plaatsen die door of 

vanwege het bevoegde 

bestuursorgaan in het 

belang van de openbare 

veiligheid of ter 

voorkoming van 

ongeregeldheden zijn 

afgezet. 

 

 

Afdeling 2. Betoging Afdeling 2. Betoging Verwijderd In het model 

VNG is deze 

afdeling 

verwijderd.  

Afdeling 3. 

Verspreiden van 

gedrukte stukken 

Afdeling 3. Verspreiden van 

gedrukte stukken 

Verwijderd In het model 

VNG is deze 

afdeling 

verwijderd.  

Artikel 2:6 Artikel 2:6 Beperkingen 

aanbieden e.d. van 

geschreven of gedrukte 

stukken of afbeeldingen 

 

Artikel 2:6 Verspreiden 

geschreven of gedrukte 

stukken of afbeeldingen 

 

‘’Beperkingen 

aanbieden e.d. 

van’’ 

vervangen door 

‘’verspreiden’’ 

Afdeling 4. 

Vertoningen e.d. op 

de weg 

Afdeling 4. Vertoningen 

e.d. op de weg 

Verwijderd In het model 

VNG is deze 

afdeling 

verwijderd.  

Artikel 2.9 Artikel 2:9 Straatartiest Artikel 2:9 Vertoningen op  



e.d. openbare plaatsen 

 

Artikel 2.9 lid 1 Het is verboden ten 

behoeve van publiek als 

straatartiest, 

straatfotograaf, tekenaar, 

filmoperateur of gids op te 

treden op door de 

burgemeester in het belang 

van de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de 

volksgezondheid en het 

milieu aangewezen 

openbare plaatsen.  

 

Het is verboden ten 

behoeve van publiek als 

straatartiest, 

straatfotograaf, tekenaar, 

filmoperateur of gids op te 

treden op door de 

burgemeester in het 

belang van de openbare 

orde, de openbare 

veiligheid, de 

volksgezondheid of het 

milieu aangewezen 

openbare plaatsen.  

 

‘’en’’ 

vervangen door 

‘’of’’ 

Afdeling 5. 

Bruikbaarheid en 

aanzien van de weg 

Afdeling 5. Bruikbaarheid 

en aanzien van de weg 

Afdeling 2. Bruikbaarheid, 

uiterlijk aanzien en veilig 

gebruik van openbare 

plaatsen 

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

  

Artikel 2:10 Artikel 2:10 Voorwerpen op 

of aan de weg 

Artikel 2:10 Voorwerpen 

op of aan de openbare 

plaats 

‘’weg’’ 

vervangen door 

‘’openbare 

plaats’’ 

Artikel 2:11 lid 4 Het verbod is voorts niet 

van toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien door 

het  Wetboek van 

Strafrecht, Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, de 

provinciale 

wegenverordening, de 

waterschapskeur, de 

Telecommunicatiewet of 

de daarop gebaseerde 

Telecommunicatieverorden

ing. 

 

Het verbod is voorts niet 

van toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien 

door het  Wetboek van 

Strafrecht, de Wegenwet, 

de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, 

de provinciale 

wegenverordening, de 

waterschapskeur, de 

Telecommunicatiewet of 

de daarop gebaseerde 

Telecommunicatieverorde

ning 

‘’de 

Wegenwet’’ 

toegevoegd 

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een 

uitweg 

Maken of veranderen van 

een uitweg 

 

 

 

Afdeling 6. Veiligheid Afdeling 6. Veiligheid op de Verwijderd In het model 



op de weg weg VNG is deze 

afdeling 

verwijderd.  

Afdeling 7. 

Evenementen 

Afdeling 7. Evenementen Afdeling 3. Evenementen In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

  

Afdeling 8. Toezicht 

op openbare 

inrichtingen 

Afdeling 8. Toezicht op 

openbare inrichtingen 

Afdeling 4. Toezicht op 

openbare inrichtingen 

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

  

Artikel 2:27 lid 1 In deze afdeling wordt 

verstaan onder: 

openbare inrichting:  

een hotel, restaurant, 

pension, café, cafetaria, 

snackbar, discotheek, 

jeugdsoos, buurthuis of 

clubhuis; 

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 verstrekt of 

bereid; 

terras: een buiten de 

besloten ruimte van de 

openbare inrichting liggend 

deel daarvan waar sta- of 

zitgelegenheid kan worden 

geboden en waar tegen 

In deze afdeling wordt 

verstaan onder: 

openbare inrichting:  

een hotel, restaurant, 

pension, café, 

waterpijpcafé, cafetaria, 

snackbar, discotheek, 

jeugdsoos, buurthuis of 

clubhuis; 

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 verstrekt 

of bereid; 

terras: een buiten de 

besloten ruimte van de 

openbare inrichting 

liggend deel daarvan waar 

sta- of zitgelegenheid kan 

‘’waterpijpcaf

é’’ toegevoegd 



vergoeding dranken kunnen 

worden geschonken of 

spijzen voor directe 

consumptie kunnen worden 

bereid of verstrekt. 

 

worden geboden en waar 

tegen vergoeding dranken 

kunnen worden 

geschonken of spijzen voor 

directe consumptie kunnen 

worden bereid of 

verstrekt. 

 

Artikel 2:34 Artikel 2:34 Het college als 

bevoegd bestuursorgaan 

Artikel 2:34 Dit is een 

gereserveerd 

artikel, oude 

tekst ‘’Het 

college als 

bevoegd 

bestuursorgaan

’’ is verwijderd 

Afdeling 9. Toezicht 

op inrichtingen tot 

het verschaffen van 

nachtverblijf 

Afdeling 9. Toezicht op 

inrichtingen tot het 

verschaffen van 

nachtverblijf 

Afdeling 5. Toezicht op 

inrichtingen tot het 

verschaffen van 

nachtverblijf 

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

Afdeling 10. Toezicht 

op speelgelegenheden 

Afdeling 10. Toezicht op 

speelgelegenheden 

Afdeling 6. Toezicht op 

speelgelegenheden 

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

Afdeling 11. 

Maatregelen tegen 

overlast en 

baldadigheid 

Afdeling 11. Maatregelen 

tegen overlast en 

baldadigheid 

Afdeling 7. Maatregelen 

ter voorkoming van 

overlast, gevaar of schade  

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

 

 

Artikel 2:43 Artikel 2:43 Vervoer 

plakgereedschap e.d. 

Artikel 2:43 Vervoer 

plakgereedschap en 

dergelijke 

 

Artikel 2:45 Artikel 2:45 Betreden van 

plantsoenen e.d. 

Artikel 2:45 Betreden van 

plantsoenen en dergelijke 

 



Artikel 2:46  Artikel 2:46 Rijden over 

bermen e.d. 

Artikel 2:46 Rijden over 

bermen en dergelijke 

 

Artikel 2:51 Artikel 2:51 Neerzetten van 

fietsen e.d. 

Artikel 2:51 Neerzetten 

van fietsen of bromfietsen 

 

Artikel 2:52 Artikel 2:52 Overlast van 

fiets of bromfiets op markt 

en kermisterrein e.d. 

Artikel 2:52 Overlast van 

fiets of bromfiets op markt 

en kermisterrein en 

dergelijke 

 

Artikel 2:59 lid 2 Een aanlijngebod houdt in 

dat de eigenaar of houder 

verplicht is de hond 

aangelijnd te houden met 

een lijn met een lengte, 

gemeten van hand tot 

halsband, van ten hoogste 

1,50 meter.  

 

De eigenaar of houder van 

de hond aan wie een 

aanlijngebod is opgelegd, 

is verplicht de hond kort 

aangelijnd te houden, met 

een lijn met een lengte, 

gemeten van hand tot 

halsband, van ten hoogste 

1,50 meter.  

 

 

Artikel 2:59 lid 3 Een muilkorfgebod houdt in 

dat de eigenaar of houder 

verplicht is de hond 

voorzien te houden van een 

muilkorf die:  

vervaardigd is van stevige 

kunststof, van stevig leer of 

van beide stoffen;  

door middel van een 

stevige leren riem zodanig 

rond de hals is aangebracht 

dat verwijdering zonder 

toedoen van de mens niet 

mogelijk is; en  

zodanig is ingericht dat de 

hond niet kan bijten, dat 

de afgesloten ruimte 

binnen de korf een geringe 

opening van de bek toelaat 

en dat geen scherpe delen 

binnen de korf aanwezig 

zijn.  

 

De eigenaar of houder van 

de hond aan wie een 

aanlijn- en muilkorfgebod 

is opgelegd, is  naast de 

verplichting bedoeld in het 

tweede lid verplicht de 

hond voorzien te houden 

van een muilkorf die:  

vervaardigd is van stevige 

kunststof, van stevig leer 

of van beide stoffen;  

door middel van een 

stevige leren riem zodanig 

rond de hals is 

aangebracht dat 

verwijdering zonder 

toedoen van de mens niet 

mogelijk is; en  

zodanig is ingericht dat de 

hond niet kan bijten, dat 

de afgesloten ruimte 

binnen de korf een geringe 

opening van de bek toelaat 

en dat geen scherpe delen 

binnen de korf aanwezig 

zijn.  

 

 

Afdeling 12. 

Bepalingen ter 

Afdeling 12. Bepalingen ter 

bestrijding van heling van 

Afdeling 8. Bestrijding van 

heling van goederen 

In het model 

VNG zijn 



bestrijding van heling 

van goederen 

goederen verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

 

 

Artikel 2:68 

Voorschriften als 

bedoeld in artikel 

437ter van het 

Wetboek van 

Strafrecht 

Artikel 2:68 Voorschriften 

als bedoeld in artikel 

437ter van het Wetboek 

van Strafrecht 

Artikel 2:68 Voorschriften 

als bedoeld in artikel 437 

van het Wetboek van 

Strafrecht 

 

Afdeling 13. Vuurwerk Afdeling 13. Vuurwerk Afdeling 9. 

Consumentenvuurwerk 

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

 

Afdeling 14. 

Drugsoverlast 

Afdeling 14. Drugsoverlast Afdeling 10. Drugsoverlast In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

 

Afdeling 15. 

Bestuurlijke 

ophouding, 

veiligheidsrisicogebie

den en 

cameratoezicht op 

openbare plaatsen 

 

Afdeling 15. Bestuurlijke 

ophouding, 

veiligheidsrisicogebieden 

en cameratoezicht op 

openbare plaatsen 

Afdeling 11.  Bijzonder 

bevoegdheden van de 

burgemeester  

In het model 

VNG zijn 

verschillende 

afdelingen 

verwijderd, 

hierdoor 

verandert de 

telling. 

Artikel 2:75 De burgemeester is 

bevoegd overeenkomstig 

artikel 154a van de 

Gemeentewet te besluiten 

tot het tijdelijk doen 

ophouden van door hem 

aangewezen groepen van 

De burgemeester is 

bevoegd overeenkomstig 

artikel 154a van de 

Gemeentewet te besluiten 

tot het tijdelijk doen 

ophouden van door hem 

aangewezen groepen van 

 



personen op een door hem 

aangewezen plaats indien 

deze personen het 

bepaalde in artikel 2:1, 

2:10a, 2:11, 2:16, 2:19, 

2:26, 2:33, 2:47, 2:48, 

2:49, 2:50, 2:73, 5:43b of 

5:35 van de Algemene 

plaatselijke verordening 

Midden-Groningen 

groepsgewijs niet naleven. 

 

personen op een door hem 

aangewezen plaats indien 

deze personen het 

bepaalde in artikel 2:1, 

2:10a, 2:11, 2:16, 2:19, 

2:26, 2:33, 2:47, 2:48, 

2:49, 2:50, 2:73, 5:43b of 

5:35 groepsgewijs niet 

naleven. 

 

Hoofdstuk 3    

Hoofdstuk 3 Niet opgesomd Wel opgesomd In hoofdstuk 3 

stonden de 

artikelen niet 

opgesomd. In 

de nieuwe APV 

is dit wel het 

geval (alle 

artikelen). 

Afdeling 1. 

Begripsbepalingen 

Afdeling 1. 

Begripsbepalingen 

Afdeling 1. Algemene 

bepalingen + In 

hoofdletters 

Conform het 

model vng 

Afdeling 2. 

Vergunning 

seksbedrijf 

Leeg (ontbrak) Afdeling 2. Vergunning 

seksbedrijf + In 

hoofdletters 

In de nieuwe 

APV is deze 

afdeling 

toegevoegd, 

conform het 

model vng. 

 

Tussen artikel 

3:2 en 3:3 

 

Artikel 3:7 lid 1, 

onder nummer i 

bepalingen, gesteld bij of 

krachtens de Drank- en 

Horecawet, de Opiumwet, 

de Vreemdelingenwet 

2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en 

hoofdstuk 3 van de APV;  

 

bepalingen, gesteld bij of 

krachtens de Drank- en 

Horecawet, de Opiumwet, 

de Vreemdelingenwet 

2000, de Wet arbeid 

vreemdelingen en 

hoofdstuk 3 van deze 

verordening;  

 

Conform model 

vng 

Afdeling 2. 

Uitoefenen 

seksbedrijf 

Afdeling 2. Uitoefenen 

seksbedrijf 

Afdeling 3. Uitoefenen 

seksbedrijf + In 

hoofdletters 

Nummering 

veranderd. 

Conform model 

vng 



Paragraaf 2.1 Regels 

voor alle 

seksbedrijven 

Paragraaf 2.1 Regels voor 

alle seksbedrijven 

Paragraaf 3.1 Regels voor 

alle seksbedrijven 

Nummering 

veranderd. 

Artikel 3:12 Tijdstippen 

Voorbeeld: 7:00 uur 

Tijdstippen 

Voorbeeld: 07:00 uur 

De tijdstippen 

worden anders 

uitgeschreven. 

Paragraaf 2.2 Regels 

voor alle 

prostitutiebedrijven 

en prostituees 

Paragraaf 2.2 Regels voor 

alle prostitutiebedrijven en 

prostituees 

Paragraaf 3.2 Regels voor 

alle prostitutiebedrijven 

en prostituees 

Nummering 

veranderd 

Paragraaf 2.3 Raam- 

en straatprostitutie 

Paragraaf 2.3 Raam- en 

straatprostitutie 

Paragraaf 3.3 Raam- en 

straatprostitutie 

Nummering 

veranderd 

Afdeling 3. Overige 

bepalingen 

Afdeling 3. Overige 

bepalingen 

Afdeling 4. Overige 

bepalingen + In 

hoofdletters 

Nummering 

veranderd. 

Conform model 

vng 

Hoofdstuk 4    

Afdeling 1. Afdeling 1. Geluidhinder en 

verlichting 

Afdeling 1. Beperken 

geluidhinder en hinder 

door verlichting 

Conform model 

vng 

Artikel 4:9 ARTIKEL 4:9 TOESTAND VAN 

SLOTEN EN ANDERE 

WATEREN EN NIET 

OPENBARE RIOLEN 

EN PUTTEN BUITEN 

GEBOUWEN 

Artikel 4:9 Toestand van 

sloten en andere wateren 

en niet openbare riolen en 

putten buiten gebouwen 

Niet meer in 

hoofdletters 

Artikel 4:17 Artikel 4:17 Opslag 

voertuigen, vaartuigen, 

mest, afvalstoffen enz 

Artikel 4:17 Opslag 

voertuigen, vaartuigen, 

mest, afvalstoffen en 

dergelijke 

Conform model 

vng 

Artikel 4:23 Verwezen naar 4:18 Verwezen naar 4:22 In de huidige 

vng wordt in 

artikel 4:23 

verwezen naar 

4:18, maar 

omdat onze 

telling anders 

is moet dit 

4:22 zijn 

Hoofdstuk 5    

Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5. Andere 

onderwerpen betreffende 

de huishouding der 

gemeente 

Hoofdstuk 5. Andere 

onderwerpen betreffende 

de huishouding van de 

gemeente 

Conform model 

vng 

Afdeling 1 Afdeling 1. 

Parkeerexcessen 

Afdeling 1. 

Parkeerexcessen en 

stopverbod 

Conform model 

vng 



Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen 

van autobedrijf e.d. 

 

Parkeren van voertuigen 

van autobedrijf en 

dergelijke 

 

Conform model 

vng 

Artikel 5:6 Artikel 5:6 

Kampeermiddelen e.d. 

Artikel 5:6 

Kampeermiddelen en 

dergelijke 

Conform model 

vng 

Artikel 5:15 lid 3  Het verbod in het eerste lid 

is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt 

voorzien door artikel 5 van 

de Wegenverkeerswet. 

Het verbod in het eerste 

lid is niet van toepassing 

op situaties waarin wordt 

voorzien door artikel 5 van 

de Wegenverkeerswet 

1994. 

 

Conform model 

vng 

Artikel 5:20 lid 1 Het verbod van artikel 

5:18, eerste lid is niet van 

toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien door 

de Wet milieubeheer, de 

Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of 

het Provinciaal 

wegenreglement. 

 

Het verbod van artikel 

5:18, eerste lid is niet van 

toepassing op situaties 

waarin wordt voorzien 

door de Wet milieubeheer, 

de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of 

het wegenreglement der 

provincie Groningen. 

 

Conform model 

vng 

Afdeling 6 Afdeling 6. Openbaar water  Afdeling 6. Openbaar 

water en 

waterstaatswerken 

Conform model 

vng 

Artikel 5:25 lid 2 Het college kan aan het 

innemen, hebben of 

beschikbaar stellen van een 

ligplaats met dan wel voor 

een vaartuig op niet 

krachtens het eerste lid 

aangewezen gedeelten van 

openbaar water: 

nadere regels stellen in het 

belang van de openbare 

orde, volksgezondheid, 

veiligheid, milieuhygiëne 

en het aanzien van de 

gemeente; 

 

Het college kan aan het 

innemen, hebben of 

beschikbaar stellen van 

een ligplaats met dan wel 

voor een vaartuig op niet 

krachtens het eerste lid 

aangewezen gedeelten van 

openbaar water: 

nadere regels stellen in 

het belang van de 

openbare orde, 

volksgezondheid, 

veiligheid, milieuhygiëne 

en het uiterlijk aanzien 

van de gemeente; 

 

Conform model 

vng 

Artikel 5:32 Het verbod in het eerste lid 

is niet van toepassing op 

situaties waarin wordt 

voorzien door de Wet 

Het verbod in het eerste 

lid is niet van toepassing 

op situaties waarin wordt 

voorzien door de Wet 

Conform model 

vng 



milieubeheer of het Besluit 

geluidproductie 

sportmotoren. 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht, het 

Besluit omgevingsrecht, de 

Zondagswet of het Besluit 

geluidproductie 

sportmotoren. 

 

Afdeling 8 Afdeling 8. Verbod vuur te 

stoken 

Afdeling 8. Vuurverbod Conform model 

vng 

Afdeling 9 Afdeling 9. Verstrooiing van 

as 

Afdeling 9. Asverstrooiing Conform model 

vng 

Hoofdstuk 6    

Artikel 6:7   Datum in de 

citeertitel 

 


