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VOORWOORD 

Voor u ligt een boek met 40 Best Practices die betrekking hebben op 40 gemeentelijke producten, 
zoals vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. Deze Best Practices zijn het resultaat van 
Dereguleringsprojecten die wij als bureau in de afgelopen periode hebben uitgevoerd voor meer 
dan 150 gemeenten. De dereguleringsprojecten hebben geresulteerd in Dereguleringsadviezen die 
zijn afgestemd op de specifieke situatie in de betreffende gemeente. 
Bij het achteraf vergelijken van de uitgebrachte adviezen ontstaat een gezamenlijke lijn en inzicht 
in wat wij “slimme oplossingen” noemen, waarbij de regeldruk voor bedrijven, burgers en voor de 
gemeentelijke organisatie naar verhouding laag is. Deze zogenaamde Best Practices zijn slimme 
oplossingen die in de praktijk werken en zonder problemen kunnen worden ingevoerd.

De deregulering slaat aan in Nederland en op vele plaatsen wordt nagedacht op welke wijze 
regelgeving vereenvoudigd en verbeterd kan worden. Op rijksniveau wordt nagedacht over 
mogelijkheden om gemeenten te ondersteunen bij deregulering, de Modelverordeningen van de 
VNG worden herzien en verschillende pioniersgemeenten verzinnen elke dag nieuwe oplossingen 
voor de vereenvoudiging van de regelgeving, de reductie van regeldruk en de verbetering van de 
dienstverlening. Deze ontwikkeling zal doorgaan …

Wij willen met dit boek onze opdrachtgevers bij Rijk en gemeenten bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen en doen dit op een eenvoudige manier: Wij hebben de in verschillende 
projecten opgedane kennis en ervaring vertaald naar de Best Practices voor 40 producten en 
stellen deze aan onze opdrachtgevers gratis beschikbaar. 

Wij hebben hiermee één doel voor ogen: wij willen de gemeenten een concrete handreiking geven 
voor de belangrijke stap die nu volgt: het implementeren van de Dereguleringsadviezen. Een 
belangrijke stap in het implementatietraject is het opstellen van de verordeningteksten, gevolgd 
door het aanpassen van de werkprocessen en het ontwerpen van de nodige (digitale) formulieren. 
Deze verordeningsteksten vindt u - met toelichtingen en aanvullingen - terug in dit boek.

Wij wensen onze opdrachtgevers bij de gemeenten veel succes met de volgende uitdaging - het 
implementeren van de verbeteringen - en zijn gaarne bereid om u daarbij te ondersteunen.
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Deze Best Practices zijn uit de gemeentelijke praktijk 
gegrepen oplossingen die wij bij één of meerdere van 
onze cliënten met succes hebben toegepast en die 
hun waarde hebben bewezen. Met de Best Practices 
worden de Administratieve Lasten voor bedrijven en/
of burgers gereduceerd. Dit leidt meestal ook binnen 
de gemeentelijke organisatie tot besparingen.
In deze Best Practices zijn geen aspecten opgenomen 
die - al leveren deze meer reductie van Administra-
tieve Lasten op - steeds opnieuw vragen oproepen, 
door juristen kritisch worden beoordeeld of alleen 
van toepassing zijn in bepaalde situaties. 

De Best Practices bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving
In de omschrijving gaan wij in op het beleidsdoel  
dat met het betreffende product gerealiseerd dient  
te worden. Indien relevant wordt ook de juridische 
grondslag aangegeven. 

Verschil in uitvoering tussen gemeenten
Wij zijn in onze dereguleringsprojecten bij gemeenten 
veel verschillen in de uitvoering tegengekomen. Zelfs 
binnen vergelijkbare beleidsinstrumenten – zoals een 
vergunning – valt op dat heel uiteenlopende 
procedures en indieningsvereisten worden toegepast. 
In dit onderdeel gebruiken wij deze verschillen als 
onderbouwing voor de voorgestelde Best Practice. 

Best Practices
In de Best Practice wordt beschreven op welke wijze 
hieraan uitvoering kan worden gegeven. Per Best 
Practice is waar mogelijk aangegeven in welke 
gemeente deze reeds is ingevoerd. Voor een aantal 
producten zijn meerdere Best Practices beschreven. 
Hiervoor is gekozen indien sprake is van uiteen-

lopende omstandigheden bij gemeenten, zoals 
bijvoorbeeld de omvang van een gemeente. 

Verordeningsteksten
Om het dereguleringadvies te implementeren is 
doorgaans een aanpassing van gemeentelijke 
regelgeving nodig. Vaak is dat de Algemene 
Plaatselijke Verordening; het kan echter ook gaan om 
een andere verordening, zoals de Bouwverordening of 
de Subsidieverordening.

Voor de producten waarbij een wijziging van het 
stelsel wordt voorgesteld, hebben wij de bijbehorende 
verordeningstekst opgenomen. Het is mogelijk dat de 
verordeningsteksten aansluiten bij de opzet van 
modelverordeningen van de VNG. Echter, deze 
teksten zijn in dit boek verder uitgewerkt waardoor  
de implementatie enigszins wordt vergemakkelijkt. 
Over het algemeen gaan de Best Practices verder dan 
de modelverordeningen van de VNG en leveren een 
hogere vermindering van de regeldruk voor bedrijven 
en burgers op. Deze Best Practices zijn juridisch 
getoetst en door een aantal gemeenten met succes 
toegepast in de praktijk.

Algemene regels en nadere regels
Bij enkele producten adviseren wij om te werken met 
Algemene regels. Algemene regels zijn op hoofdlijnen 
geformuleerde regels die zijn opgenomen in een 
verordeningstekst. Door te werken met algemene 
regels kan een vergunning- of ontheffingplicht 
worden afgeschaft. 
Het aanpassen van gemeentelijke verordeningen kost 
veel tijd, daarom vinden wij deze in beginsel niet 
geschikt voor gedetailleerde regels. De ervaring leert 
namelijk dat gedetailleerde regels vaker moeten 
worden gewijzigd en aangepast. Om de details van 

   wat zijn best practices?    

de 40 best practices geven antwoord op de vraag: hoe kunnen wij een bepaald beleidsaspect 

binnen de gemeente zo eenvoudig mogelijk regelen zonder dat daarbij bestuurlijke of andere 

risico’s worden genomen die een doelmatige oplossing in de weg staan?
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een gemeentelijke verordening te regelen, bestaat de 
mogelijkheid dat de Gemeenteraad de regelgevende 
bevoegdheid overdraagt aan het College van B&W of 
de Burgemeester. Dit worden nadere regels genoemd. 

Nadere regels lenen zich uitstekend voor het formu-
leren van regels van technische of administratieve 
aard, voor het uitwerken van de details van een 
regeling en voor het stellen van voorschriften die 
regelmatig wijziging behoeven. Vanwege de 
gemeentespecifieke situatie en diversiteit zijn de 
nadere regels niet opgenomen in dit boek. Voor het 
formuleren van deze nadere regels kunt u contact 
opnemen met gemeenten die deze al hebben 
toegepast. Uiteraard kunnen wij deze ook op uw 
verzoek beschikbaar stellen en voor uw gemeente 
specifiek maken.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
In onze dereguleringsprojecten hebben wij veel 
gesproken met ambtenaren over de juridische en 
praktische haalbaarheid van de Best Practices en  
de schijnbare belemmeringen voor toezicht en 
handhaving. Per product hebben wij de meest 
belangrijke (schijn)argumenten tegen een Best 
Practice samengevat. Wij hopen dat u deze 
voorbeelden kunt gebruiken voor de onderbouwing 
om de Best Practices juist wel te implementeren. 

Aandachtspunten voor implementatie
Om u zover mogelijk te ondersteunen bij het im- 
plementeren van de Best Practices zijn per product 
aandachtspunten voor de implementatie opge-
nomen. Deze aandachtspunten kunnen variëren  
van het publiceren van een aanpassing van een 
verordening – zoals het afschaffen van een vergun-
ning - tot het advies om formulieren vast te stellen.
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Als uw gemeente besluit om één of meerdere van  
de 40 producten met de Best Practices te dereguleren, 
dan kunt u de betreffende Best Practice direct neer-
leggen bij de verantwoordelijke ambtenaar van uw 
gemeente. De ambtenaar kan deze Best Practice – al 
dan niet met toestemming van het College van B&W 
en/of de Gemeenteraad - vervolgens implementeren. 
Concreet betekent dit dat de teksten uit dit boek 
kunnen worden opgenomen in de gemeentelijke 
regelgeving, dat de bijbehorende werkprocessen 
worden beschreven en de benodigde formulieren 
worden aangepast.  

Hoe verder?

Door het implementeren van de Best Practices legt 
u een stevige basis voor een aanzienlijke reductie 
van de regeldruk voor bedrijven en burgers. 
Bovendien kunt u op besparingen rekenen binnen 
uw gemeentelijke organisatie. Als in uw gemeente 
initiatieven lopen voor het verbeteren van de 
dienstverlening dan kunt u in de implementatie  
van de Best Practices een directe relatie leggen met 
het verbeteren van de dienstverlening.

Wij zien het implementeren van de Best Practices 
als een eerste stap om gemeentelijk beleid en de 
uitvoering daarvan structureel te verbeteren. Het is 
dan ook niet meer de vraag hoe u kunt dereguleren, 
maar welke Best Practices bij uw gemeente het beste 
aansluiten. Met deze 40 Best Practices bieden wij u 
hiervoor een handvat.

Bewijs van Goede Dienst

De tweede stap is om na te gaan wat de effecten  
van deze veranderingen zijn voor dienstverlening.  
De Best Practices moeten immers leiden tot een-
voudigere procedures en een snellere en betere 
dienstverlening. Met het Bewijs van Goede Dienst 
kunt u eenvoudig en snel een verbeterplan opstellen 
dat aansluit bij de initiatieven die binnen uw 
gemeente al worden genomen om de dienstverlening 
te verbeteren. Wij hebben het Bewijs van Goede 
Dienst ontwikkeld in opdracht van de overheid en 
voor u doorontwikkeld zodat het direct aansluit bij 

   wat kunt u met de best practices?    

onze dereguleringsadviezen en zichtbaar maakt bij 
welke afdelingen van uw gemeente een verbetering 
van de dienstverlening het meeste resultaat oplevert. 

Tevens geven wij u inzicht in de wijze waarop 
toezicht en handhaving op de voor uw gemeente 
belangrijkste beleidsterreinen optimaal kan worden 
ingericht. Wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden.

De Lokale Effecten Toets (LET)

De derde stap is voorkomen dat nieuw of gewijzigd 
beleid leidt tot onnodige regeldruk voor bedrijven, 
burgers of de gemeentelijke organisatie. Wij hebben 
daarvoor een handzaam instrument ontwikkeld: 
de Lokale Effectentoets. Deze toets ondersteunt u 
wanneer u bij het opstellen van nieuw beleid en 
regelgeving worstelt met vragen zoals: 
   Voor wie en waarom doen wij dit nu precies? 
   Wat is de impact van de voornemens? 
   Hoe ligt de verhouding tussen de kosten en de  
baten van deze voornemens?  

   Kunnen wij dit doel ook op eenvoudigere wijze 
realiseren? 

   Wat gebeurt er als wij geen of andere maatregelen 
nemen?

De LET helpt u bij het beantwoorden van deze 
fundamentele vragen. De uitkomsten die in een kort 
tijdsbestek worden verkregen zijn vaak verrassend en 
maken het voor politici, bestuurders en de organisatie 
makkelijker om keuzes te maken en te adviseren. 
De uitkomsten van de LET bieden een perspectief 
om met kwalitatief betere regelgeving uw gemeente 
te besturen. Meer informatie over de LET vindt u op 
www.lokaleeffectentoets.nl, maar u kunt natuurlijk 
ook direct contact opnemen met SIRA Consulting.
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   bouwvergunning1.

vanwege de grote invloed die bouwwerken hebben op de omgeving, is het 

oprichten van bouwwerken aan strikte regels gebonden. het waarborgen  

van de veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid door  

het stellen van eisen aan bouwwerken speelt hierin een voorname rol.  

maar ook het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk volgens de 

welstandseisen zijn belangrijk voor de bepaling van de wenselijkheid  

van een bouwplan. 

de bouwvergunning geeft regels voor het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk 

oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk  

of standplaats (art. 40 ev. woningwet). in principe is voor elk bouwwerk  

en elke verbouwing een bouwvergunning nodig. onder een aantal 

voorwaarden mogen bouwwerken en verbouwingen zonder bouwvergunning 

worden uitgevoerd. deze hebben vooral te maken met de afmeting en de 

plaats van het bouwwerk.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Het indienen van een aanvraag voor een Bouwvergunning is aan landelijke regels gebonden. Deze zijn vastgelegd 
in het ‘Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning’. Dit besluit wordt overgenomen in het ‘Besluit 
omgevingsrecht’. Daarbij is vastgelegd welke documenten en gegevens, bijvoorbeeld een bouwtekening en een 
sterkteberekening, mogen worden gevraagd bij een aanvraag Bouwvergunning. Enkele gemeenten zijn op zoek 
gegaan naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren, meer verantwoordelijkheid bij de aanvrager te leggen 
en dus minder gegevens te vragen bij een aanvraag van een Bouwvergunning. Door verlening van de vergunning 
vooraf te vereenvoudigen kunnen gemeenten meer tijd besteden aan de controle van de daadwerkelijke bouw.

Best Practice 1

Vergunningstelsel met een doorlooptijd van maximaal 1 dag (Baliebouwvergunning) voor aanvragen van door de  
gemeente gecertificeerde architecten (voor beperkte categorieën van bouwwerken). 
In de gemeente Sint-Oedenrode geldt de ‘rooise bouwvergunning’ die klaar is terwijl u wacht en wordt afgegeven,  
mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Ook de gemeenten Amstelveen, Eindhoven en Zoetermeer kennen  
de zogenaamde flitsvergunning voor lichte bouwwerken, waarbij een vergunning binnen één dag wordt verleend.

Bij de Baliebouwvergunning wordt een Bouwvergunning meteen aan de balie verleend. De aanvraag wordt  
niet meer van tevoren door de gemeente getoetst aan bestemmingsplan, Bouwbesluit en Bouwverordening.  
De verantwoordelijkheid voor die toetsing wordt neergelegd bij de gecertificeerde architect van de aanvrager.  
Deze architect dient bij de aanvraag schriftelijk te verklaren, dat de toetsing van de bouwaanvraag aan de 
wettelijke eisen heeft plaatsgevonden en dat de aanvraag daarmee in overeenstemming is. De aanvrager  
moet een overeenkomst met de gemeente sluiten, waarbij hij verklaart verantwoordelijk te zijn voor een  
goede uitvoering van het bouwplan. 
In de gemeente Boekel is besloten dit systeem gefaseerd in te voeren. Op dit moment geldt dit systeem voor kleine 
bouwwerken en verbouwingen en voor individuele bouwplannen voor een woning. Het systeem geldt (nog) niet 
voor overige bouwwerken zoals bedrijfsgebouwen en projectmatig gebouwde woningen. 

Best Practice 2

Vergunningstelsel volgens het ‘Heerenveens Model’ (voor beperkte categorieën bouwwerken).

De aanvrager ondertekent een verklaring, waarmee deze verklaart dat zijn bouwwerk bijvoorbeeld over voldoende 
daglicht, goede riolering en afvoer van neerslag beschikt en dat het bouwwerk voldoende beschermd is tegen 
inbraak en ongedierte. Ook verklaart de aanvrager dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van gezondheid  
(met uitzondering van ventilatie), bruikbaarheid en energiezuinigheid. Hierdoor hoeven geen gegevens te worden 
overgelegd voor de aspecten gezondheid (met uitzondering van ventilatie), bruikbaarheid en energiezuinigheid.
De gemeente Heerenveen hanteert het ‘Heerenveens Model’.

   bouwvergunning 1.
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Verordeningstekst

De Bouwvergunning is een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. De gemeente is verplicht een bouw-
vergunningstelsel te hanteren. Met de invoering van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning 
(Biab) zijn artikelen over de indieningsvereisten en aanvraagprocedure uit de Bouwverordening komen te 
vervallen. Met het implementeren van de Best Practices hoeft de Bouwverordening niet te worden aangepast.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
   Door het uitvoeren van de Best Practices verliest de gemeente de controle op de toets van een Bouwvergunningaanvraag. 
Antwoord: kenmerk van deregulering is dat verantwoordelijkheden worden verlegd van gemeente naar 
aanvragers (bedrijven en burgers). Het past in deze lijn om aanvragers zelf verantwoordelijk te maken voor het 
voldoen aan wet- en regelgeving. Door als gemeente heel precies en duidelijk te communiceren wat de eisen 
zijn, weten aanvragers waar hun bouwwerk aan moet voldoen. Zeker wanneer zij een gecertificeerde architect  
of een deskundige aannemer inhuren voor hun verbouwing zijn de risico’s van de Best Practices te verwaarlozen. 
Indien blijkt dat de aanvrager/architect zijn afspraken niet is nagekomen, kan de gemeente de schade verhalen 
op de aanvrager/architect. Immers, de afspraken zijn vooraf (schriftelijk) gecommuniceerd en met wederzijdse 
goedkeuring vastgelegd.

  VROM schrijft voor welke gegevens gemeenten moeten vragen bij een Bouwvergunningaanvraag. 
Antwoord: in het Biab is vastgelegd dat voor de aanvraag van een Bouwvergunning die gegevens moeten  
worden aangeleverd die naar het oordeel van Burgemeester en wethouders nodig zijn om aannemelijk te  
maken dat het te bouwen object voldoet aan de in de wet voor bouwen geldende eisen.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

Best Practice 1: 
- Het opstellen van een lijst van gecertificeerde architecten.
-  Het aanwijzen van categorieën bouwwerken waarvoor de “Baliebouwvergunning” 

kan worden aangevraagd.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

Best Practice 2: 
- Het opstellen van een standaardverklaring.
-  Het aanwijzen van categorieën bouwwerken waarvoor een Bouwvergunning  

volgens het “Heerenveens model” kan worden aangevraagd.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

Let op: de Bouwvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken van 
de omgevingsvergunning. Hierbij komt het onderscheid in lichte en reguliere 
Bouwvergunningen te vervallen. De omgevingsvergunning voor het oprichten  
van een bouwwerk valt onder de reguliere procedure (8 weken = (fatale) beslistermijn, 
maximaal te verlengen naar 14 weken). Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke website en 
(3) publicatie in lokale kranten.

-  Houd rekening met de wettelijke plicht tot het publiceren van de aanvraag  
(art. 41 Woningwet) en het bekendmaken van de Bouwvergunning.

-  Het Toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen zullen niet  
leiden tot een afname van het aantal aanvragen voor een Bouwvergunning.  

2.
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2.    monumentenvergunning (gemeentelijk) 

ter bescherming van monumentale gebouwen in de gemeente kunnen gebouwen 

als monument worden aangewezen. er zijn drie soorten monumenten:  

rijksmonumenten, die worden beschermd op grond van de monumentenwet 

1988, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten, die worden 

beschermd op grond van provinciale en gemeentelijke verordeningen. om de 

monumentale waarden van het monument te respecteren, dient te worden 

getoetst in hoeverre een beoogde ingreep een aantasting vormt van deze waar-

den. zo mag het uiterlijk aanzien van het monument niet rigoureus worden 

veranderd. ook aan de binnenkant van het monument mogen ter bescherming 

van de historische indeling of de bouwconstructie geen grote veranderingen 

plaatsvinden. 

een monumentenvergunning is een toestemming van de gemeente waarmee  

een beschermd monument mag worden hersteld, gerestaureerd of gesloopt.  

het gaat bijvoorbeeld om een monumentaal woonhuis, kantoor of kerkgebouw. 

een monumentenvergunning is niet alleen vereist bij werkzaamheden aan de 

buitenkant van het monument, maar kan ook verplicht zijn bij inpandige 

werkzaamheden. een monumentenvergunning is niet nodig indien gewoon 

(klein) onderhoud wordt uitgevoerd, zoals het schoonmaken van goten of het 

bijhouden van schilderwerk in dezelfde kleur.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk worden verschillen geconstateerd in de aanvraagprocedure van de vergunning. Er zijn gemeenten 
die enkel tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie vragen, maar er zijn ook gemeenten die als bewijs-
stukken tevens een uittreksel uit het kadaster en kleurenfoto’s vragen. Ook de hoeveelheid afschriften van de 
bijlagen verschilt aanmerkelijk. Er zijn gemeenten waarbij indiening in enkelvoud volstaat. Er zijn ook gemeenten 
waarbij de stukken in vijfvoud moeten worden ingediend. 

In de aanvraagprocedure voor gemeentelijke monumenten wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen 
eenvoudige werkzaamheden die niet ingrijpend van aard zijn en werkzaamheden die het monument wezenlijk 
kunnen veranderen. Het gevolg hiervan is dat ook voor eenvoudige werkzaamheden vaak een volledige aanvraag 
moet worden gedaan.

Best Practice 1

Voor werkzaamheden die niet ingrijpend van aard zijn de vergunningplicht omzetten in algemene regels.

  Op basis van de nieuwe model-Erfgoedverordening van de VNG is het mogelijk algemene regels op te stellen 
over de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat de vergunningplicht voor deze werkzaamheden 
vervalt. Het zal hierbij over het algemeen gaan om wijzigingen aan gemeentelijke monumenten die niet van 
ingrijpende aard zijn. Met name het reguliere onderhoud kan in vastomlijnde regels worden opgenomen, zodat 
burgers niet voor relatief eenvoudige wijzigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot kleurstelling of het gebruik 
van identieke materialen) worden geconfronteerd met een vergunningprocedure. In deze algemene regels 
worden dan expliciet de situaties benoemd waarin geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. 
De gemeente Hillegom heeft de bestaande monumentenvergunning vereenvoudigd door in de 
Erfgoedverordening 2009 nadere regels te stellen voor bepaalde veranderingen aan een monument. Concreet 
betekent dit dat voor regulier onderhoud en veranderingen die niet ingrijpend van aard zijn geen vergunning 
benodigd is, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Hierdoor komt de vergunningplicht deels te 
vervallen.

  Door het vaststellen van algemene regels neemt het aantal vergunningaanvragen af en is een aanvraag  
alleen nodig voor ingrijpende wijzigingen aan gemeentelijke monumenten. 

  Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- gegevens monument (o.a. locatie, soort werkzaamheden) 
- tekeningen van de nieuwe situatie (schaal 1:100) met maatvoeringen, plattegronden en gevelaanzichten 
Met name gegevens die reeds bekend zijn bij de gemeente - zoals bijvoorbeeld de huidige situatie van het 
monument - worden niet meer door de aanvrager ingediend, maar door de gemeente achterhaald uit het  
eigen dossier van het monument. 

   monumentenvergunning (gemeentelijk) 2.
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Verordeningstekst

De gemeentelijke Monumentenvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de gemeentelijke 
Monumentenvergunning ligt in de Monumentenverordening/Erfgoedverordening, die door vrijwel alle gemeenten 
wordt gehanteerd. Wanneer de Monumentenvergunning gedeeltelijk wordt omgezet in algemene regels,  
is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Monumentenverordening/
Erfgoedverordening. 

Monumentenvergunning

1.  Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te beschadigen  
of te vernielen.

2.  Het is verboden zonder vergunning van het college:
a.  een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te verstoren,  

te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
b.  een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te gebruiken  

of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
3.  Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien wordt voldaan  

aan de door het college gestelde nadere regels met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden  
dienen te worden uitgevoerd.

Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-Erfgoedverodening 
van de VNG.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
  Door het invoeren van de Best Practice verliest de gemeente de controle over de monumentenzorg. 
Antwoord: handhaving en de zorg voor monumenten kan ook worden uitgevoerd op basis van algemene 
regels. De gemeente kan door het gedeeltelijk vervangen van de vergunningplicht door algemene regels aan 
de hand van bijvoorbeeld plaatselijke omstandigheden zelf beslissen welke werkzaamheden/aanpassingen 
vergunningvrij zijn. Daarnaast geeft een volledige vergunningplicht de gemeente onnodig werk, omdat ook  
voor relatief kleine aanpassingen een gemeentelijke Monumentenvergunning is vereist. 

  Het uit de administratie achterhalen van gegevens kost de gemeente meer tijd. 
Antwoord: het uit de eigen administratie achterhalen van gegevens over de huidige situatie kost de gemeente 
inderdaad meer tijd, maar monumentenbezitters hebben vaak de verwachting dat de gemeente al in het 
bezit is van deze gegevens. Het niet meer opvragen van bepaalde gegevens kan gezien worden als verbeterde 
dienstverlening naar eigenaren van gemeentelijke monumenten.  
Aan de andere kant zal door het toepassen van de Best Practice het aantal vergunningaanvragen afnemen, 
waardoor de gemeente meer tijd heeft om de overige aanvragen in behandeling te nemen.
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3.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Monumentenverordening/Erfgoedverordening.
- Opstellen algemene regels. 
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.
-  De tekst van de Monumentenverordening/Erfgoedverordening mag geen 

belemmering vormen voor het laten vervallen van indieningsvereisten.  
Indien nodig, dient het betreffende artikel daarop te worden aangepast. 

 
Let op: de gemeentelijke Monumentenvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel 
uitmaken van de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, 
aanvraagformulier, samenloop andere producten, lex silencio etc.  
Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de eigenaren van gemeentelijke monumenten,  
(2) publicatie op de gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.
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   sloopvergunning  3.

wanneer een bouwwerk wordt gesloopt, is het van groot belang dat bewust 

wordt omgegaan met afvalstoffen en dat de afvalstoffen zoveel mogelijk worden 

gescheiden en hergebruikt. daarnaast dient de veiligheid van personen en 

naastgelegen gebouwen te worden beschermd. om te voorkomen dat “gaten” 

ontstaan in bebouwing en beschermde stads- en dorpsgezichten, bestaat de 

behoefte om het slopen van bouwwerken te reguleren. 

de sloopvergunning geeft regels voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken, 

standplaatsen en woonwagens. de gemeente bepaalt in de bouwverordening 

wanneer een sloopvergunning is vereist. in zijn algemeenheid is dat bij meer 

dan 10m3 afval, wat ongeveer de inhoud van een kleine standaard container is. 

ook wanneer het afval asbest bevat, is in de meeste gevallen een sloopvergunning 

nodig. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-Bouwverordening van de VNG als uitgangspunt om het beleid over 
slopen te reguleren. In zijn algemeenheid is een Sloopvergunning verplicht vanaf 10m3 sloopafval zonder asbest. 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor het aantal Sloopvergunningen terug te dringen door de reikwijdte te 
beperken. De vergunningplicht wordt dan voor afval zonder asbest tot 20m3 of 30m3 afgeschaft. 

In de praktijk worden daarnaast ook verschillen geconstateerd in de aanvraagprocedure van de vergunning. 
Er zijn gemeenten die enkel een situatietekening vragen bij de aanvraag, maar er zijn ook gemeenten die een 
uitgebreide situatietekening, kleurenfoto’s, een beschrijving van de sloopmethode en werktijden of een uittreksel 
uit het kadaster vragen.  

Best Practice 1

Afschaffen van de vergunningplicht voor sloopafval zonder asbest tot 30m3. 

  Door de reikwijdte van de Sloopvergunning terug te brengen tot sloopwerkzaamheden waarbij meer dan 30m3 
sloopafval vrijkomt, wordt het aantal sloopvergunningen teruggebracht. Daarnaast gaat het om relatief kleine 
sloopwerkzaamheden (vaak bij particuliere verbouwingen) die worden vrijgegeven, waarbij de risico’s relatief 
klein zijn. 
De gemeenten Leiden en Leiderdorp hanteren een vergunningplicht vanaf 30m3 sloopafval zonder asbest.  
De gemeente Nijkerk heeft de grens nog verder opgehoogd naar 50m3.

  Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- gegevens te slopen bouwwerken 
- situatietekening

  Voor het slopen van objecten die vrij in de omgeving staan geen situatietekening opvragen, omdat de sloop  
van vrijstaande objecten nauwelijks van invloed is op de veiligheid van directe omgeving.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Sloopvergunning ligt in de Woningwet en het Asbestverwijderingsbesluit en is daarmee 
regelgeving in medebewind. De Woningwet stelt dat de Bouwverordening regels moet bevatten met betrekking tot 
het slopen van bouwwerken. Wanneer de Sloopvergunning gedeeltelijk wordt afgeschaft, is het noodzakelijk dat 
onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Bouwverordening. 

   sloopvergunning3.
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Sloopvergunning

1.  Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of  
in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (Sloopvergunning).

2.  De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting de hoeveelheid 
sloopafval niet meer zal bedragen dan 30m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. 
Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van 
de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder 
dwangsom. Burgemeester en wethouders kunnen aan hun besluit voorwaarden verbinden als bedoeld  
in het derde lid.

3.  Burgemeester en wethouders verbinden aan de Sloopvergunning slechts voorschriften over:  
a. de veiligheid tijdens het slopen; 
b. de bescherming van nabijgelegen bouwwerken; 
c. het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende  
    een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval; 
d.  het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in het derde 

lid, onder c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd.
4.  De voorschriften over het sloopafval, als bedoeld in het derde lid, onder letter c, kunnen eisen bevatten 

omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt gescheiden, de tijdelijke opslag op het sloopterrein  
en het in fracties gescheiden verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Burgemeester en wethouders 
verbinden aan de Sloopvergunning met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed 
maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden.

5.  De vergunningplicht als bedoeld in het eerste lid geldt niet indien in een tijdelijke Bouwvergunning voor 
een seizoengebonden bouwwerk voorschriften zijn gesteld over het slopen van het tijdelijke bouwwerk als 
bedoeld in het zesde lid van artikel 45 van de Woningwet.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
  Door het invoeren van de Best Practice verliest de gemeente de controle op het slopen en kunnen er gaten  
in de bebouwing vallen. 
Antwoord: 30m3 sloopafval is een beperkte hoeveelheid afval. Het slopen van grotere bouwwerken blijft 
vergunningplichtig, evenals sloopwerken die asbest bevatten.
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4.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Bouwverordening.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.
-  De tekst van de Bouwverordening mag geen belemmering vormen  

voor het laten vervallen van indieningsvereisten. Indien nodig,  
dient het betreffende artikel daarop te worden aangepast. 

Let op: de Sloopvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken  
van de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, 
aanvraagformulier, samenloop andere producten, lex silencio etc.  
Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke  
website en (3) publicatie in lokale kranten.

- Het toezicht kan worden verminderd, omdat er minder vergunningsituaties zijn.
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   uitwegvergunning   4.

een uitweg is een uitrit voor voertuigen van een gebouw of een perceel naar  

de openbare weg. dit kan variëren van een oprit naar een garage tot een 

oprijlaan op een landgoed. 

omdat een uitweg aansluit op de openbare weg is het belangrijk dat bij de 

aanleg van een uitweg de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. een uitweg-

vergunning geeft regels voor de aanleg van een uitweg en is een vergunning  

voor (1) het gebruiken van de weg voor het hebben van een uitweg, zoals het 

verlagen van een trottoir, (2) het maken van een uitweg naar een weg of (3)  

het veranderen van een bestaande uitweg. naast regels met betrekking tot  

de verkeersveiligheid, kan met een uitwegvergunning ook worden voorkomen 

dat de aanleg ten koste gaat van parkeerplaatsen. ook kan met de uitweg-

vergunning het straatbeeld worden beschermd door regels te stellen aan  

het gebruik van materialen voor de aanleg van een uitweg.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten hanteren een vergunningstelsel om het aanleggen van uitwegen te reguleren. In de praktijk 
worden verschillen geconstateerd in de reikwijdte van de vergunningplicht en in de aanvraagprocedure van de 
vergunning. Er zijn gemeenten die een Uitwegvergunning verlenen op basis van een ingevuld formulier waarbij 
een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt gevraagd, maar er zijn ook gemeenten die de aanvraagprocedure 
zwaar aanzetten. Een aanvraag dient dan schriftelijk in meervoud te worden ingediend, voorzien van diverse 
documenten, situatieschetsen en plattegronden. 

In veel gevallen kan de aanleg of verandering van een uitweg gebeuren zonder dat dit problemen oplevert. Enkele 
gemeenten hebben daarom gekeken naar de mogelijkheden om burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid 
te geven bij de aanleg van een uitweg en hebben de Uitwegvergunning vervangen door algemene regels.

Best Practice 1

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels. 

In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen criteria worden opgenomen  
over (1) locatie, (2) afmetingen, (3) plaats, (4) aanlegvoorwaarden en (5) te gebruiken materialen.  
De gemeente Wymbritseradiel heeft de vergunning omgezet in algemene regels.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Uitwegvergunning ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Het betreft daarmee 
autonome regelgeving. Wanneer de Uitwegvergunning wordt omgezet in algemene regels, is het noodzakelijk dat 
onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Het maken of veranderen van een uitweg

1.  Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg  
naar de weg indien: 
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht, of 
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, of 
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, of 
d.  er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg 

van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
2.  Het college kan nadere regels stellen in het belang van de verkeersveiligheid, het uiterlijk aanzien van  

de gemeente en ter bescherming van groenvoorzieningen.
3.  Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door  

de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

   uitwegvergunning4.
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Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels met melding. 

Wanneer het omzetten van de vergunningplicht in algemene regels een stap te ver is, kan ervoor worden  
gekozen tevens een meldingsplicht op te nemen. Zo weet een gemeente altijd wanneer en waar een uitweg  
wordt aangelegd. Voor de melding moet gebruik worden gemaakt van een digitaal beschikbaar meldings-
formulier dat uit gaat van:   
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- omschrijving van de plaats van de uitweg  
Ook de VNG heeft in haar model-APV de vergunningplicht omgezet in algemene regels. De gemeente Leerdam 
hanteert voor het aanleggen van een uitweg algemene regels met meldingsplicht.

Verordeningstekst
Wanneer de Uitwegvergunning wordt omgezet in algemene regels met melding, is het noodzakelijk  
dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Het maken of veranderen van een uitweg

1.  Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg  
naar de weg indien: 
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht, of 
b. indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, of 
c. indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, of 
d.   indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en  

de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
2.  Het college kan nadere regels stellen in het belang van de verkeersveiligheid, het uiterlijk aanzien  van de 

gemeente en ter bescherming van groenvoorzieningen.
3.  Het maken of veranderen van een uitweg dient minimaal [1 week] van tevoren gemeld te worden  

aan het college met gebruikmaking van een door of namens het college vastgesteld formulier.
4.  Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien  

door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.
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5.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het meldingsformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt  

voor Best Practice 2).

Let op: de Uitwegvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken  
van de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, 
aanvraagformulier, samenloop andere producten, lex silencio etc.  
Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het opstellen van algemene regels voor de aanleg van een uitweg wordt de uniformiteit van het straatbeeld 
aangetast. 
Antwoord: in de algemene regels kunnen algemene eisen worden gesteld aan het uiterlijk van uitwegen. 
Wanneer het college details wil vastleggen, zoals een materiaalomschrijving of afmetingen, kunnen de nadere 
regels hiervoor worden gebruikt. Op deze manier kan elke gemeente haar eigen wensen en voorwaarden 
vaststellen.

    Door het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels is de gemeente niet op de hoogte van de aanleg  
van de uitweg. 
Antwoord: indien gewenst kan de gemeente een meldingsplicht koppelen aan de algemene regels, zodat vooraf 
de aanleg van de uitweg kenbaar wordt gemaakt aan de gemeente.

    Wie betaalt de schade die aan het wegdek ontstaat bij het verkeerd aanleggen van de uitwegen? 
Antwoord: in zijn algemeenheid is goed vast te stellen wie de schade heeft veroorzaakt en kan op die  
manier de schade direct worden verhaald. Daarnaast kunnen bepalingen over schade worden opgenomen  
in de nadere regels. 

    Bij het aanleggen van uitwegen kan schade ontstaan aan de gemeentelijke groenvoorzieningen en infrastructuur. 
Antwoord: bij de aanleg van een uitweg kan niet altijd worden voorkomen dat deze loopt over gemeentelijke 
grond. Door de aanleg van een uitweg door een professioneel bedrijf verplicht te stellen, kan schade aan de 
gemeentelijke groenvoorzieningen en infrastructuur zoveel worden voorkomen. Mocht er onverhoopt toch 
schade ontstaan dan kan de gemeente de schade verhalen op het bedrijf dat de uitweg heeft aangelegd. 
Hierover dienen vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt.
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   aanlegvergunning    5.

veel gemeenten hechten belang aan de bescherming van landschappelijke, 

archeologische of ecologische waarden. deze waarden kunnen in het gedrang 

komen wanneer in bepaalde gebieden binnen de gemeente werkzaamheden 

worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het afgraven, ophogen of egaliseren van 

gronden of het aanplanten of verwijderen van een houtopstand of aanbrengen 

van verhardingen. om genoemde waarden te beschermen, kan door de 

gemeente een aanlegvergunning in de voorschriften van het bestemmingsplan 

worden opgenomen. 

het doel van het opnemen van een aanlegvergunning in een bestemmingsplan 

is in de wet ruimtelijke ordening (wro) opgenomen. een aanlegvergunning 

mag enkel in een bestemmingsplan worden opgenomen om te voorkomen dat 

terreinen of gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de 

daaraan bij het plan te geven bestemming, dan wel om de bestemming te 

handhaven en te beschermen. indien de aanlegvergunning is opgenomen in  

het bestemmingsplan, moet de vergunning worden aangevraagd voor nader 

gespecificeerde werkzaamheden die anders zijn dan bouwen. 

bij een aanvraag voor een aanlegvergunning toetst het gemeentebestuur op 

basis van 3 dwingende weigeringsgronden (limitatief-imperatief stelsel) die  

in artikel 3.16 wro zijn opgenomen:

a.  het werk of de werkzaamheid is in strijd met een bestemmingsplan,  

een inpassingsplan, een projectbesluit onder deze plannen begrepen,  

of de krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening,  

een besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 hieronder begrepen,  

dan wel met een voorbereidingsbesluit;

b.  voor het werk of de werkzaamheid is een vergunning ingevolge  

de monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening vereist en deze niet is verleend;

c.  het werk of de werkzaamheid is in strijd met de regels, gesteld bij  

of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid,  

of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld  

in artikel 4.3, derde lid.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk zijn verschillen zichtbaar in de aanvraagprocedure van de vergunning. Er zijn gemeenten die 
meerdere bewijsstukken vragen bij de aanvraag, zoals plattegronden, foto’s en een uittreksel uit het kadaster, 
maar er zijn ook gemeenten die enkel een situatietekening vragen. Daarnaast worden in de praktijk ook 
verschillen in de reikwijdte van de vergunningplicht geconstateerd.

Gemeenten kunnen in hun bestemmingsplannen opnemen voor welk soort werkzaamheden of activiteiten  
een Aanlegvergunning verplicht is. Echter, niet bij alle werkzaamheden bestaat het risico op het minder geschikt 
worden van gronden voor de verwezenlijking van de bestemming. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld diep-
ploegen en het aanleggen drainageputten. Door dergelijke werkzaamheden niet vergunningplichtig te stellen kan 
de reikwijdte van de vergunningplicht worden beperkt, zonder dat daarbij het risico bestaat dat de bestemming 
van de grond wordt aangetast.

Best Practice

Afschaffen van de vergunningplicht voor in het bestemmingsplan nader te bepalen situaties.

    Om het aantal aanvragen voor een Aanlegvergunning te beperken wordt geadviseerd het aanleg- 
vergunningstelsel in nieuwe bestemmingsplannen op een beperkt aantal situaties van toepassing te laten 
zijn. Elke gemeente kan op die manier bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met plaatselijke 
omstandigheden rekening houden. Hiervoor moeten bestemmingsplannen worden geanalyseerd en  
aangepast. Ook kan worden gewerkt met vrijstellingscategorieën.  
De gemeente Texel hanteert een vergunningstelsel met een gedeeltelijke vrijstelling voor bijvoorbeeld 
natuurontwikkelingen in natuurgebieden en natuurvriendelijke oevers.

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- omschrijving van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden óf een situatieschets

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Aanlegvergunning ligt in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en is  
daarmee regelgeving in medebewind. De gemeente heeft de vrijheid om aanvullende regels te stellen  
en is vrij in de wijze van uitvoering. Omdat de situaties waarin een Aanlegvergunning is vereist, zijn  
opgenomen in het bestemmingsplan, is een verordeningstekst niet aan de orde.

   aanlegvergunning    5.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het uitvoeren van de Best Practice komen er meer ongewenste activiteiten in het buitengebied. 
Antwoord: vaak wordt vanzelfsprekend een aanlegvergunningstelsel in bestemmingsplannen opgenomen.  
Het verdient aanbeveling bestemmingsplannen te analyseren en op basis van die analyse een op maat 
gesneden aanlegvergunningstelsel op te nemen dat past bij de plaatselijke omstandigheden. Een wildgroei  
aan ongewenste activiteiten is dan niet te verwachten.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het analyseren en aanpassen bestemmingsplannen.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

Let op: de Aanlegvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken  
van de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, 
aanvraagformulier, samenloop andere producten, lex silencio etc.  
De weigeringsgronden zijn opgenomen in artikel 2.11 van de Wabo. 
Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

- Het toezicht kan worden verminderd, omdat er minder vergunningsituaties zijn.
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   kapvergunning6.

bomen kunnen een grote meerwaarde hebben voor het uiterlijk aanzien van  

de gemeente. houtopstanden en ander groen kunnen op deze manier de 

leefbaarheid van de gemeente bevorderen. dit geldt voor zowel houtopstanden 

op de openbare grond, als op privéterreinen. om te voorkomen dat waardevolle 

of beschermde bomen worden gekapt en om groenvoorzieningen te beschermen 

wordt door gemeenten vaak een groenbeleid opgesteld. 

de kapvergunning is een instrument dat wordt gebruikt om het groenbeleid  

in een gemeente vorm te geven. het is een vergunning die wordt verleend voor 

het vellen van houtopstanden. onder het vellen wordt veelal verstaan afzagen, 

afhakken, snoeien, verplaatsen, rooien, met inbegrip van verplanten en 

verrichten van handelingen (boven- en ondergronds) die de dood of ernstige 

beschadiging of ontsiering van houtopstand tot gevolg kunnen hebben. 

 

naast de kapvergunning kunnen ook instrumenten als een groenstructuurplan 

en het bestemmingsplan worden gebruikt om het groen binnen de gemeente te 

beschermen en te behouden.  
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over het vellen  
van bomen te reguleren. In de praktijk worden verschillen geconstateerd in de reikwijdte van de vergunningplicht. 
Sommige gemeenten hebben een algemene vergunningplicht, andere gemeenten hebben bepaalde categorieën 
bomen van de vergunningplicht uitgezonderd. Steeds vaker is te zien dat gemeenten kiezen voor een Bomenlijst 
waarop waardevolle en monumentale bomen en boomgroepen zijn opgenomen. Daarnaast zijn alle hout-
opstanden bepalend voor het groenbeeld van de gemeente. 
Feitelijk wordt meer dan 90% van de aanvragen voor een Kapvergunning verleend. Een algemeen 
vergunningstelsel geeft burgers en bedrijven, maar ook gemeenten, dan ook onnodig veel werk.

Best Practice 1

Afschaffen van de Kapvergunning voor burgers en bedrijven. 

Het vellen van houtopstanden kan worden vrijgegeven in gemeenten met een groenbeleid dat niet wordt  
beïnvloed door bomen op particuliere grond. Indien alle beeldbepalende bomen op gemeentegrond staan,  
kan de Kapvergunning voor burgers en bedrijven worden afgeschaft. De gemeente dient altijd een aanvraag  
te doen wanneer zij een boom wil vellen, waarbij publicatie van de aanvraag kan worden gehandhaafd.  
De gemeente Almere heeft (nog) geen kapverordening of kapvergunning.

Verordeningstekst

De Kapvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Kapvergunning ligt meestal in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Er zijn ook gemeenten die een aparte Bomenverordening hebben vastgesteld 
waarin de Kapvergunning is opgenomen. Wanneer de Kapvergunning voor burgers en bedrijven wordt afgeschaft, 
maar voor de gemeente blijft gelden, kan het artikel over de Kapvergunning in de Algemene Plaatselijke 
Verordening of de Bomenverordening niet worden geschrapt. Voor een vergunningstelsel is namelijk een juridische 
basis verplicht.  

Best Practice 2

Afschaffen van de vergunningplicht voor bomen die niet zijn opgenomen op een bomenlijst. 

    Het grootste voordeel van het opstellen van een bomenlijst is dat het aantal aanvragen voor een Kapvergunning 
zal afnemen, omdat enkel nog voor waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden een vergunning is 
vereist. Daarnaast kunnen gemeenten aan de hand van specifiek plaatselijke omstandigheden de lijst opstellen. 
Een kleine gemeente kan per boom afwegen of deze op de lijst komt. Grotere of groenere gemeenten kiezen 
er wellicht voor om boomgroepen of gebieden aan te wijzen waarvoor de kapvergunningplicht geldt. Het is 
denkbaar dat een gemeente bepaalt dat op industrieterreinen geen Kapvergunning vereist is of dat enkel voor 
bomen buiten de bebouwde kom een Kapvergunning verplicht is. Deze keuzes zijn afhankelijk van het karakter 
en de inrichting van een gemeente.  
De gemeenten Amstelveen, Bunnik, Heemskerk, Hoogeveen en Nijkerk hebben de algemene Kapvergunning 
afgeschaft en hiervoor in de plaats een beschermde bomenlijst opgesteld. In de gemeente Leek is voor 
het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom geen Kapvergunning nodig. Het kappen van 
houtopstanden buiten de bebouwde kom is wel kapvergunningplichtig.

   kapvergunning6.
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    Door het beperken van de vergunningplicht tot waardevolle bomen neemt het aantal vergunningaanvragen 
sterk af. 

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- nummer van de boom op de bomenlijst en/of de lokatie van de boom, bijvoorbeeld voor- of achtertuin 
Het laten vervallen van bewijsstukken bij de vergunningaanvraag vereenvoudigt de procedure voor de 
aanvrager. De gemeenten Rhenen en Rijnwoude vragen geen situatieschets of -tekening bij de aanvraag  
voor een Kapvergunning.

Verordeningstekst
Wanneer de Kapvergunning gedeeltelijk wordt afgeschaft, is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst 
wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening of de Bomenverordening. 

Kapvergunning

1. Het is verboden zonder vergunning van het college gemeentelijke houtopstanden die op de bomenlijst staan 
te vellen of te doen vellen.
2.  De vergunning kan worden geweigerd op grond van: 

a. de natuurwaarde van de houtopstand; 
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

3. Het college kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het invoeren van de Best Practice verdwijnt het groen in de gemeente. 
Antwoord: indien alle beeldbepalende bomen op gemeentegrond staan, behoudt de gemeente haar regulerende 
rol met betrekking tot het groenbeleid. Hiermee verdwijnt het risico op kaalslag. Wanneer wordt gewerkt met een 
Bomenlijst kunnen niet alleen monumentale bomen worden opgenomen, maar ook bomen die bepalend zijn 
voor het uiterlijk van het straatbeeld of leefklimaat. Voor deze bomen blijft de vergunningplicht gelden. 
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7.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening of de Bomenverordening.
-  Het opstellen van een bomenlijst. Zorg ervoor dat het eventueel vaststellen van 

de bomenlijst vóór of tegelijk met de wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening of de Bomenverordening gebeurt. Zolang geen bomenlijst is  
vastgesteld, zijn alle bomen kapvergunningvrij.

- Het aanvraagformulier op de website plaatsen (voor Best Practice 2).

Let op: de Kapvergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken  
van de omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, 
aanvraagformulier, samenloop andere producten, lex silencio etc.  
Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Wanneer de reikwijdte van de Kapvergunning wordt beperkt door het opstellen 
van een bomenlijst, kan het toezicht worden verminderd, omdat er minder 
vergunningsituaties zijn. Daarbij kan het toezicht gerichter plaatsvinden,  
namelijk op de bomen die op de bomenlijst staan. 
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   huisvestingsvergunning  7.

goedkope woningen zijn schaars in nederland. om deze woningen ‘evenwichtig 

en rechtvaardig’ te verdelen is in 1993 de huisvestingswet vastgesteld. 

uitgangspunt van deze wet is de vrije vestiging van burgers. de wet geeft 

gemeenten ook de mogelijkheid om regels te stellen aan de verdeling van de 

woonruimte, bijvoorbeeld door middel van een huisvestingsvergunning. de 

gemeente kan namelijk in een huisvestingsverordening woonruimte aanwijzen 

die alleen met een huisvestingsvergunning in gebruik mag worden genomen. 

het doel van de huisvestingsvergunning is het reguleren van de woningmarkt 

door een goede verdeling van (goedkope) huurwoningen over de verschillende 

inkomensgroepen te garanderen. een nevendoel is het tegengaan van illegale 

bewoning. een gemeente kan eisen stellen aan de aanvrager van een 

huisvestingsvergunning. zo kan worden geëist dat de aanvrager werkt  

of studeert in de gemeente of regio. dit is de eis van economische binding.  

ook kan de eis worden gesteld dat de aanvrager al in de gemeente of regio  

moet wonen. dit is de eis van maatschappelijke binding. deze bindingseisen 

mogen niet aan iedereen worden opgelegd. zo mogen langdurig werklozen, 

personen in een echtscheidingsprocedure, ernstig invaliden, gepensioneerden  

en vluchtelingen met een verblijfsstatus in principe geen bindingseisen opgelegd 

krijgen. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Gemeenten zijn niet verplicht een Huisvestingsvergunning te hanteren. Vooral kleinere gemeenten en  
gemeenten waar geen problemen zijn met de woonruimteverdeling kennen vaak geen Huisvestingsvergunning. 
Grotere gemeenten (bijvoorbeeld Amsterdam) stellen daarentegen vrijwel allemaal een Huisvestingsvergunning 
verplicht.

Bij de gemeenten die de Huisvestingsvergunning hanteren zijn in de praktijk verschillen zichtbaar in de reikwijdte 
van de Huisvestingsvergunning. Zo zijn gemeenten of stadsregio’s waar een Huisvestingsvergunning nodig is voor 
het bewonen van een zelfstandige huurwoning uit de sociale huursector beneden een bepaalde huurprijs. Maar er 
zijn ook gemeenten waar een Huisvestingsvergunning tevens verplicht is voor huurwoningen in de particuliere 
sector. Daarnaast zijn er gemeenten waar een Huisvestingsvergunning ook vereist is voor woningen in de 
goedkope(re) koopsector.

Best Practice

(Gedeeltelijk) afschaffen van de Huisvestingsvergunning. 

    In gemeenten waar geen schaarste aan goedkope woningen is of waar afspraken zijn gemaakt met woning-
corporaties over het toewijzen van goedkope woningen is een Huisvestingsvergunning niet noodzakelijk.  
De gemeenten Nijmegen en Hoorn hebben de Huisvestingsvergunning (gedeeltelijk) afgeschaft.

    De reikwijdte van de Huisvestingsvergunning kan worden beperkt tot bepaalde gebieden of tot bepaalde 
categorieën woonruimten. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen de Huisvestingsvergunning enkel nog  
van toepassing te laten zijn op woonwagens.

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) aanvrager en eventueel partner en gezinsomvang 
- gegevens woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 
- inkomensgegevens (met eventueel arbeidscontract als bijlage)

Bij het schrijven van dit boek ligt een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet bij de Raad van State.  
In dit voorstel is verdeling van woonruimte alleen mogelijk via een huisvestingsverordening en niet langer  
via afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties of private projectontwikkelaars. In het wijzigingsvoorstel 
zijn gemeenten nog steeds vrij in de keuze om al dan niet een Huisvestingsverordening toe te passen.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Huisvestingsvergunning (en de Huisvestingsverordening) ligt in de Huisvestingswet  
en is daarmee regelgeving in medebewind. De gemeente heeft echter de vrijheid om al dan niet een Huisvestings-
verordening vast te stellen. Wanneer de Huisvestingsvergunning wordt afgeschaft, dient het artikel over de 
Huisvestingsvergunning in de Huisvestingsverordening te worden geschrapt.

   huisvestingsvergunning7.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het (gedeeltelijk) afschaffen van de Huisvestingsvergunning heeft de gemeente geen invloed meer op  
de verdeling van woonruimte. 
Antwoord: in de woonruimteverdelingsystemen van woningcorporaties zijn al voorwaarden vastgelegd  
of kunnen voorwaarden worden vastgelegd voor de toewijzing van sociale huurwoningen (op basis van 
inkomen en gezinsgrootte). Voor die categorieën woningen heeft de Huisvestingsvergunning geen toegevoegde  
waarde. Verder speelt de particuliere huursector geen grote rol bij de huisvesting van de doelgroepen van het 
volkshuisvestingsbeleid, daarom heeft een Huisvestingsvergunning voor de particuliere sector geen toegevoegde 
waarde bij het rechtvaardig en evenredig verdelen van woonruimte.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Huisvestingsverordening.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt voor  

het beperken van de reikwijdte van Huisvestingsvergunning). 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Huisvestingsvergunning geheel wordt 
afgeschaft. Wanneer de reikwijdte van de Huisvestingsvergunning wordt beperkt, 
kan het toezicht worden verminderd, omdat er minder vergunningsituaties zijn. 

37  sira consulting - best practices   



8.

38  sira consulting - best practices   



    vergunning gedenktekens (begraafplaats)  8.

het plaatsen van een gedenkteken, monument of een andere vorm van 

grafbedekking is aan regels gebonden. deze regels stellen hoofdzakelijk  

eisen aan het materiaal, afmetingen en de duurzaamheid van het gedenkteken 

of de grafbedekking. ook bepalen deze regels het uiterlijk van het gedenkteken 

of de grafbedekking. 

voor het plaatsen van een gedenkteken, monument of een andere vorm  

van grafbedekking moet vaak een vergunning worden aangevraagd bij  

de beheerder van de begraafplaats. deze vergunning is meestal  

niet nodig voor het aanbrengen van inscripties op bestaande grafstenen.  

de aanvraag voor een vergunning gedenktekens begraafplaats wordt in  

de regel door een uitvaartverzorger of steenhouwer, namens de rechthebbende, 

bij de gemeente ingediend. ook de rechthebbende van een graf kan een 

vergunningaanvraag indienen. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk zijn vooral verschillen te zien in de aanvraagprocedure van de vergunning. Er zijn gemeenten 
die geen bewijsstukken vragen bij de aanvraag, maar er zijn ook gemeenten die een uitgebreide schets 
van het gedenkteken vragen. Enkele gemeenten hebben gekeken naar de mogelijkheden om burgers meer 
verantwoordelijkheid te geven bij keus voor een gedenkteken of grafbedekking en hebben de Vergunning 
gedenktekens begraafplaats vervangen door algemene regels.

Best Practice 1

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels. 

In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen criteria worden opgenomen over  
(1) materiaal, (2) afmetingen, (3) plaats en (4) aanlegvoorwaarden.  
De gemeente Nijkerk heeft de vergunning gedenktekens vervangen door algemene regels.

Verordeningstekst

De Vergunning gedenktekens begraafplaats is autonome regelgeving: de juridische basis voor de vergunning 
voor gedenktekens en grafbedekkingen ligt in de Beheersverordening begraafplaatsen. Wanneer de Vergunning 
gedenktekens begraafplaats wordt omgezet in algemene regels, is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Beheersverordening begraafplaatsen.

Plaatsen gedenkteken of grafbedekking

1.  Het is verboden een gedenkteken of grafbedekking te plaatsen indien: 
a. het gedenkteken of de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 
b. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; 
c. de constructie van het gedenkteken of de grafbedekking ondeugdelijk is;

2.  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de aard en afmetingen van het gedenkteken  
of de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

3.  Het (doen) plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van monumenten, grafstenen, of andere 
gedenktekens of afsluitplaten, of van beplantingen op eigen graven geschiedt door of namens de 
rechthebbende en komt voor rekening van de rechthebbende.

   vergunning gedenktekens (begraafplaats)  8.
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Best Practice 2

Vergunningstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten.

    Wanneer een gemeente vooraf meer grip wil hebben op het plaatsen van gedenktekens en grafbedekkingen, 
kan ervoor worden gekozen de vergunningplicht te handhaven. In veel situaties kan het plaatsen van een 
gedenkteken gebeuren zonder dat dit problemen oplevert. 

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) aanvrager/rechthebbende 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) steenhouwer 
- locatie graf/grafnummer 
- tekening of schets van het gedenkteken 
In de gemeente Aa en Hunze kan de aanvraag - voorzien van minimale indieningsvereisten - digitaal worden 
ingediend.

Verordeningstekst 

Wanneer de vergunning wordt gehandhaafd, is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt 
opgenomen in de Beheersverordening begraafplaatsen. 

Vergunning gedenkteken of grafbedekking

1.  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een gedenkteken of grafbedekking  
te hebben of te plaatsen.

2.  Burgemeester en wethouders kunnen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard  
en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen nadere regels vaststellen.

3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels.
4.  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien: 

a. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 
b. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; 
c. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Het uiterlijk van de begraafplaats ligt gevoelig en door het omzetten van de vergunningplicht in  
algemene regels heeft de gemeente daarop geen invloed meer. 
Antwoord: door het opstellen van algemene regels en eventueel nadere regels kan het uiterlijk  
ook worden gereguleerd en wordt hetzelfde resultaat bereikt als met een vergunningplicht,  
maar met minder inspanningen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Beheersverordening begraafplaatsen.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt voor  

Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke website en 
(3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan bij beide Best Practices op de huidige capaciteit blijven.  
Het naleven van de regels in de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel  
als bij algemene regels worden gehandhaafd.

9.
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    ontheffing tijdelijke geluidhinder (apv)  9.

om overlast voor de omgeving door geluidhinder zoveel mogelijk te beperken, 

bestaat bij gemeenten de behoefte om het produceren van geluid te reguleren. 

het gaat dan om handelingen of het in werking hebben van toestellen waardoor 

voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. gedacht kan 

worden aan geluidswagens, geluidhinder als gevolg van werkzaamheden aan 

het spoor of bij bouwactiviteiten. 

De Ontheffing tijdelijke geluidhinder biedt de mogelijkheid om meer geluid  

te mogen maken dan is toegestaan op grond van de geldende geluidseisen 

binnen de algemene plaatselijke verordening. bij het beoordelen van de 

aanvraag wordt rekening gehouden met de omwonenden en de omgeving. 

daarbij kijken gemeenten bijvoorbeeld naar de locatie, de gebruikte apparaten 

en de aangevraagde tijdstippen waarop geluid wordt geproduceerd. aan de 

ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals maximaal toegestane 

geluidsnormen of tijdstippen waarop meer geluid mag worden geproduceerd 

dan normaliter is toegestaan.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over geluidhinder 
te reguleren. Er zijn gemeenten die een ontheffingaanvraag altijd voorleggen aan een geluidsdeskundige en een 
aanvraag publiceren. Belanghebbenden kunnen dan gedurende een bepaalde periode zienswijzen indienen. 

Best Practice 

Omzetten van de ontheffingplicht in algemene regels met ontheffingmogelijkheid voor uitzonderingssituaties. 

    Door in algemene regels het geluidniveau en tijdvakken te omschrijven wordt getracht geluidhinder in goede 
banen te leiden. Er zijn specifieke situaties waarbij overschrijding van de geluidsnormen niet te voorkomen is, 
zoals bij het gebruik van geluidswagens, bij werkzaamheden aan het spoor of bij bouwactiviteiten. Door alleen 
tijdelijke ontheffingen te verlenen voor dergelijke specifieke situaties zal het aantal aanvragen voor een Onthef-
fing tijdelijke geluidhinder afnemen. De gemeente is vrij om de tijdvakken en aantallen decibel in te vullen.  

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
-  omschrijving van het soort geluidhinder, tijdstippen en plaats van geluidsapparatuur  

of van de werkzaamheden 
Het laten vervallen van bewijsstukken bij de ontheffingaanvraag vereenvoudigt de procedure voor de 
aanvrager. De gemeente Geldermalsen vraagt geen bewijsstukken bij de aanvraag voor de Ontheffing 
geluidhinder. In de gemeente Leiden kan de aanvraag – voorzien van minimale indieningsvereisten -  
digitaal worden ingediend.

Verordeningstekst

Wanneer de Ontheffing geluidhinder wordt omgezet in algemene regels met een ontheffingmogelijkheid, is het 
noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

   ontheffing tijdelijke geluidhinder (apv)9.
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Overige geluidhinder

1.  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of 
geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten die geluidhinder veroorzaken, tenzij: 
a.  de geluidhinder plaatsvindt in de periode tussen [07.00 en 19.00 uur] waarbij de geluidsnorm van  

[aantal dB(A)] niet wordt overschreden;
b.  de geluidhinder plaatsvindt in de periode tussen [19.00 en 23.00 uur] waarbij de geluidsnorm van  

[aantal] dB(A)] niet wordt overschreden.
2. Het college kan van het verbod een tijdelijke ontheffing verlenen.
3.  Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, 

de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

[…] tijdvakken en aantal dB(A) is nader door de gemeente te bepalen. 
Het in de tekst genoemde Besluit verwijst naar ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het toepassen van algemene regels gaat de omgeving meer overlast van geluidhinder ondervinden. 
Antwoord: door het opstellen van algemene regels wordt hetzelfde resultaat bereikt als met een ontheffingplicht. 
Door de tijdvakken en het aantal decibel af te stemmen op de plaatselijke situatie en ervaringen uit het verleden 
zal de overlast niet toenemen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.
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    (her)aansluiting op het gemeenteriool 
  10.

de gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van afvalwater op haar 

grondgebied, daarom beheert de gemeente een rioleringsstelsel. een riool-

aansluiting is een verbinding tussen het rioleringsstelsel en de riolering op 

particulier terrein. degene die afvalwater wil lozen is verantwoordelijk om  

een aansluiting te maken op dit rioleringsstelsel. dit is voor elk woonhuis  

en/of bedrijfspand verplicht. voor panden in het buitengebied die niet 

aangesloten kunnen worden op de riolering moeten voorzieningen worden 

getroffen die het afvalwater zuiveren voordat dit wordt geloosd in de bodem  

of in het oppervlaktewater.

een aansluiting op het riool komt in de meeste gevallen voor bij nieuwbouw, 

maar ook bij renovatie van panden. in sommige gevallen gaat het om een 

heraansluiting, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe eigenaar van een pand of 

woning zich aanmeldt bij de gemeente.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk zijn vooral verschillen te zien in de aanvraagprocedure van de vergunning. Zo zijn er gemeenten 
die een beperkte hoeveelheid basisgegevens vragen, maar er zijn ook gemeenten die een situatietekening als 
bewijsstuk vragen. Daarnaast zijn verschillen geconstateerd met betrekking tot de wijze van indiening. Enkele 
gemeenten bieden de mogelijkheid de aanvraag telefonisch of digitaal in te dienen, terwijl de meeste gemeenten 
een aanvraag graag via de post ontvangen. Verschillen bestaan ook waar het gaat om de daadwerkelijke 
aansluiting van het huis/pand op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Sommige gemeenten leggen de riool-
aansluiting zelf aan voor de eigenaar van het betreffende pand, terwijl andere gemeenten deze taak bij de 
eigenaar neerleggen.  

Best Practice 

Vergunningstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten.

     Beperken van de indieningsvereisten door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- kadastrale gegevens van het perceel 
- situatieschets van de gewenste aansluiting 
- aard en hoeveelheid af te voeren water

  Digitaal aanbieden van het aanvraagformulier. 
In de gemeenten Baarn en Nieuwegein kan de aanvraag – voorzien van minimale indieningsvereisten –  
digitaal worden ingediend.

Verordeningstekst

De juridische basis voor het (her)aansluiten op het gemeenteriool ligt in het Bouwbesluit 2003 en het Besluit  
lozing afvalwater huishoudens. Deze besluiten bevatten algemene regels. Het invoeren van een vergunningplicht 
is een product in autonomie. Veel gemeenten hebben een Aansluitverordening. De tekst van deze verordening 
mag geen belemmering vormen om de Best Practice in te voeren.

   (her)aansluiting op het gemeenteriool10.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    De aansluiting op het riool wordt niet goed aangelegd. 
Antwoord: de gemeente kan er voor kiezen de aansluiting op het riool zelf aan te leggen of bij het verlenen van 
de vergunning de voorwaarde opnemen dat de aansluiting wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot een 
verandering van het aantal aanvragen voor een aansluiting op het gemeenteriool.
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   verkoopvergunning vuurwerk 11.

het vuurwerkbesluit geeft regels over professioneel en consumentenvuurwerk.  

in dit besluit zijn ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu 

uitvoerige regels opgenomen over bijvoorbeeld de opslag van vuurwerk, 

veiligheidsafstanden en verkoopdagen. gemeenten mogen, aanvullend op  

het vuurwerkbesluit, in de algemene plaatselijke verordening regels stellen.  

zo kan de gemeente een spreidingsbeleid van verkooppunten voeren door 

bepaalde locaties aan te wijzen en kan het aantal verkooppunten en de 

bijbehorende opslag worden gereguleerd.

veel gemeenten stellen een verkoopvergunning verplicht voor het verkopen  

van consumentenvuurwerk tijdens de door het vuurwerkbesluit aangewezen 

verkoopdagen. veel gemeenten hebben daarnaast beleidsregels vastgesteld 

waarin een maximum aantal verkoopplaatsen is opgenomen, de onderlinge 

afstand tussen verkooppunten is vastgelegd en waarin bijvoorbeeld verkoop-

punten zijn uitgesloten die liggen bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, 

dierenasiels, tankstations of winkelcentra. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over de 
Verkoopvergunning vuurwerk te reguleren. Deze gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor de  
verkoop van vuurwerk. Daarnaast is er een aantal gemeenten dat de vergunning heeft afgeschaft.

Best Practice 

Afschaffen van de vergunning voor verkoop van vuurwerk.

De Verkoopvergunning vuurwerk kan worden afgeschaft, omdat de Wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit  
de aan- en verkoop en opslag van vuurwerk reeds reguleren. De Verkoopvergunning vuurwerk op basis van de 
Algemene Plaatselijke Verordening regelt enkel de locatie van verkoop van vuurwerk. 
De VNG heeft in haar model-APV deze vergunning als facultatieve bepaling opgenomen, zodat gemeenten zelf 
kunnen bepalen of regulering naast de Wet milieubeheer en het Vuurwerkbesluit noodzakelijk is. De gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Rotterdam hebben de Verkoopvergunning vuurwerk afgeschaft.

Verordeningstekst

De Verkoopvergunning vuurwerk is autonome regelgeving: de juridische basis voor de vergunning voor verkoop 
van vuurwerk ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Verkoopvergunning vuurwerk wordt 
afgeschaft, dient het artikel over de Verkoopvergunning vuurwerk in de Algemene Plaatselijke Verordening te 
worden geschrapt.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het afschaffen van de Verkoopvergunning vuurwerk heeft de gemeente geen invloed meer op de locatie van de 
verkooppunten.  
Antwoord: de gemeente kan in het bestemmingsplan de verkooplocaties nader benoemen en op die  
manier de spreiding van verkooplocaties bewerkstelligen. 

    Door het afschaffen van de Verkoopvergunning vuurwerk heeft de gemeente geen grip op de wijze van opslag en veiligheid 
van vuurwerk. 
Antwoord: de verkoop van vuurwerk wordt gereguleerd door strenge veiligheids- en milieueisen die opgenomen 
zijn in het Vuurwerkbesluit en in de Wet milieubeheer.

   verkoopvergunning vuurwerk11.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van lokale vuurwerkverkooppunten, (2) publicatie  
op de gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven, omdat ondanks het afschaffen 
van de Verkoopvergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening 
toch vuurwerk kan worden verkocht op basis van de Wet milieubeheer en het 
Vuurwerkbesluit. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht, wanneer  
minder dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen.
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   ontheffing vuur stoken (apv)12.

met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zijn in de 

wet milieubeheer regels opgenomen over het verbranden van afvalstoffen. bij het 

verbranden van afvalstoffen zijn ook openbare orde- en veiligheidsaspecten van 

belang. gemeenten mogen, aanvullend op de wet milieubeheer, in de algemene 

plaatselijke verordening hiervoor regels stellen.

in de algemene plaatselijke verordening kan worden opgenomen dat het 

verboden is in de open lucht vuur te stoken. dit verbod geldt meestal niet  

voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik 

van kaarsen, fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven en vuur 

ontstoken voor bakken en braden (de huisbarbecue). in bossen en natuur-

gebieden is de regelgeving in het algemeen strenger. in die gebieden geldt  

vaak een algeheel verbod, inclusief een rookverbod. benadrukt moet worden  

dat voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen altijd een 

ontheffing nodig is op grond van de Wet milieubeheer. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Een aantal gemeenten gebruikt de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over vuur stoken 
te reguleren. Deze gemeenten hanteren een Stookontheffing. Omdat het uitgangspunt moet zijn dat vuur 
stoken in de openlucht vanuit milieuoogpunt in principe is verboden, gaan gemeenten in het algemeen streng 
om met het verlenen van ontheffingen. Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden worden voornamelijk 
ontheffingen verleend voor vreugdevuren, kampvuren (scouting) en snoeihout. De meeste gemeenten verbinden 
ook voorschriften aan een ontheffing. Veel voorkomende voorschriften zijn: het stoken mag geen gevaar, schade 
of hinder voor de omgeving opleveren, reguleren van tijdstippen waarop de verbranding moet plaatsvinden en 
afstanden tot bouwwerken. 

Best Practice 1

Afschaffen van het verbod om vuur te stoken.

Het verbod om vuur te stoken kan worden geschrapt uit de Algemene Plaatselijke Verordening, omdat de Wet 
milieubeheer voldoende bescherming biedt voor het voorkomen van ongewenste stookactiviteiten. Op basis van 
artikel 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer kan het college, indien het belang van de bescherming van het milieu 
zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze 
buiten een inrichting te verbranden, voorzover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft. Onder het begrip “milieu” 
kunnen ook aspecten, zoals veiligheid, bescherming van de woon- en leefomgeving en bescherming van de flora 
en fauna worden meegenomen, waardoor een regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening overbodig is.  
De VNG heeft in haar model-APV deze ontheffing als facultatieve bepaling opgenomen, zodat gemeenten zelf 
kunnen bepalen of regulering naast de Wet milieubeheer noodzakelijk is.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Ontheffing vuur stoken op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening afgeschaft. 

Verordeningstekst

De Ontheffing vuur stoken is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Stookontheffing ligt in de  
Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de ontheffing om vuur te stoken wordt afgeschaft, dient het artikel 
over de ontheffing om vuur te stoken in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt.

   ontheffing vuur stoken (apv)12.
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Best Practice 2

Ontheffingstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten.  

    Meestal zijn de aanvragen jaarlijks terugkerende situaties (bijvoorbeeld kampvuur scouting) en kan een 
ontheffing om vuur te stoken worden verleend zonder dat dit problemen oplevert of een nieuwe toetsing vergt. 

    Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)  
- locatie, datum en reden vuur stoken 
- genomen veiligheidsmaatregelen 
In de gemeenten Ermelo en Haaren kan de aanvraag – voorzien van minimale indieningsvereisten – digitaal 
worden ingediend.

 

Verordeningstekst

Wanneer de ontheffing wordt gehandhaafd, is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt  
opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1.  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2.  Het verbod geldt niet voor zover het betreft:  
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; 
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand; 
c.  vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving 

oplevert.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4.  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de  

flora en fauna.
5.  Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en 

onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-APV van de VNG.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Door het afschaffen van de ontheffing verliest de gemeente de controle op het stoken van vuur en kunnen gevaarlijke  
situaties ontstaan.  
Antwoord: de Wet milieubeheer biedt voldoende bescherming voor het voorkomen van ongewenste 
stookactiviteiten. Onder het begrip “milieu” kunnen ook aspecten, zoals veiligheid, bescherming van  
de woon- en leefomgeving en bescherming van de flora en fauna worden meegenomen, waardoor een  
regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening overbodig is. 

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt voor  

Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan bij beide Best Practices op de huidige capaciteit blijven, omdat 
ondanks het afschaffen van de ontheffing om vuur te stoken op basis van de 
Algemene Plaatselijke Verordening toch een ontheffing op basis van de Wet 
milieubeheer is vereist. 

13.
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   drank- en horecavergunning 13.

voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf is een drank- en 

horecavergunning nodig. verenigingen of stichtingen die tegen betaling alcohol 

schenken hebben eveneens een drank- en horecavergunning nodig. behalve  

bij de start van een onderneming, moet een drank- en horecavergunning ook 

worden aangevraagd bij de overname van een bestaande onderneming of 

wanneer er een wijziging in de bedrijfsvoering is. wanneer een inrichting  

door verbouwing een dusdanige verandering ondergaat dat zij niet meer in 

overeenstemming is met de afgegeven vergunning, moet eveneens een nieuwe 

drank- en horecavergunning worden aangevraagd. 
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   drank- en horecavergunning  13.

Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Omdat krachtens de wet indieningsvereisten zijn opgenomen over de aanvraag van een Drank- en 
Horecavergunning, is weinig onderscheid tussen gemeenten wat betreft de aanvraagprocedure. Sommige 
gemeenten vragen naast de verplichte Verklaring Sociale Hygiëne als extra bewijsstuk kopieën op van de 
legitimatiebewijzen van de leidinggevenden die vermeld staan op het formulier. Niet alle gemeenten stellen  
het aanvraagformulier digitaal beschikbaar.

Best Practice

Vergunningstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten. 

    Beperken van de indieningsvereisten door uit te gaan van:  
- wettelijk verplicht aanvraagformulier – model A/B 
- minimaal aantal bewijsstukken conform aanvraagformulier model A/B

    Digitaal aanbieden van het aanvraagformulier. 
De gemeenten Groningen, Dordrecht en Texel hebben een aanvraagformulier dat digitaal beschikbaar is.

Verordeningstekst

De Drank- en Horecavergunning is een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. In de Drank- en Horecawet 
zijn alle voorwaarden vastgelegd. Een verordeningstekst voor dit product is dus niet aan de orde.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het vaststellen van de nieuwe procedure/werkwijze.
- Het wettelijk vastgesteld aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot een 
verandering van het aantal aanvragen voor een Drank- en Horecavergunning.

14.
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   drank- en horecavergunning     ontheffing artikel 35 drank- en horecawet  14.

regelmatig worden evenementen gehouden waarbij buiten de reguliere horeca-

bedrijven zwak-alcoholhoudende drank wordt verstrekt. om deze verstrekking te 

kunnen reguleren - met name vanuit de invalshoek gezondheidszorg en hygiëne 

- is in de drank- en horecawet bepaald dat zwak-alcoholische drank bij evene-

menten van zeer tijdelijke aard alleen verstrekt mag worden aan iemand die  

in het bezit is van een verklaring sociale hygiëne. 

aangezien de alcohol buiten een reguliere horeca-inrichting wordt verstrekt, 

dient de verstrekker over een Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet te 

beschikken die daartoe toestemming verleent. Het gaat om een ontheffing voor 

het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij bijzondere gelegenheden 

van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf 

dagen op grond van de drank- en horecawet. 
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   ontheffing artikel 35 drank- en horecawet  14.

Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Doordat in de wet indieningsvereisten zijn opgenomen over de aanvraag voor een Ontheffing artikel 35 Drank- 
en Horecawet, is weinig onderscheid tussen gemeenten wat betreft de aanvraagprocedure. Sommige gemeenten 
vragen naast de verplichte Verklaring Sociale Hygiëne als extra bewijsstuk kopieën van de legitimatiebewijzen 
van de leidinggevenden die vermeld staan op het formulier. Niet alle gemeenten stellen het aanvraagformulier 
digitaal beschikbaar.

Best Practice

Ontheffingstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten. 

    Beperken van de indieningsvereisten door uit te gaan van: 
- wettelijk verplicht aanvraagformulier – model C 
- minimaal aantal bewijsstukken conform aanvraagformulier model C 

    Digitaal aanbieden van het aanvraagformulier. 
In de gemeente Voerendaal kan de aanvraag digitaal worden ingediend.

Verordeningstekst

De Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet is een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. In de Drank- 
en Horecawet zijn alle voorwaarden vastgelegd. Een verordeningstekst voor dit product is dus niet aan de orde.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het vaststellen van de nieuwe procedure/werkwijze.
- Het wettelijk vastgesteld aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een Ontheffing artikel 35 Drank-  
en Horecawet.

15.
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   ontheffing artikel 35 drank- en horecawet     exploitatievergunning horeca   15.

horecabedrijven kunnen het woongenot van omwonenden nadelig beïnvloeden. 

om aantasting van het woon- en leefklimaat tegen te gaan, de openbare orde 

en veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen, kan de gemeente regels 

stellen met betrekking tot het exploiteren van een horecabedrijf. 

De Exploitatievergunning horeca geeft regels voor het exploiteren van een 

horecaonderneming. deze vergunning moet worden aangevraagd voor het 

overnemen of vestigen van een horecabedrijf, het veranderen of uitbreiden  

van de exploitatie van een bestaande zaak. Om te voorkomen dat een extra 

vergunning moet worden afgegeven voor terrassen, valt bij een exploitatie-

vergunningplichtig horecabedrijf het terras ook onder de Exploitatievergunning. 

In sommige gemeenten is een Exploitatievergunning horeca niet alleen vereist 

voor horecabedrijven zoals cafés, restaurants of snackbars, maar ook voor 

coffeeshops, grow- en smartshops. sommige gemeenten hebben in hun beleid 

vastgelegd dat voor coffeeshops, grow- en smartshops een maximumstelsel van 

het aantal bedrijven geldt. 

De Exploitatievergunning horeca is een persoonsgebonden vergunning.  

dit betekent dat wanneer een bestaand horecabedrijf wordt overgenomen  

een nieuwe vergunning nodig is. wanneer het aantal leidinggevenden of 

beheerders wijzigt, door bijvoorbeeld vertrek of aanstelling van medewerkers, 

kan soms worden volstaan met een wijziging van de vergunning.

sira consulting - best practices   63  



Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk is een onderscheid te zien tussen gemeenten die de Exploitatievergunning horeca hebben  
ingesteld en gemeenten die de vergunning hebben afgeschaft of nooit hebben ingevoerd. Vooral in kleine 
gemeenten met een overzichtelijk uitgaansgebied en/of enkele bekende horecaondernemingen is niet altijd 
behoefte aan een exploitatievergunningstelsel. 
Daarnaast zijn er gemeenten die de Exploitatievergunning horeca verlenen op basis van een ingevuld 
formulier waarbij een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt gevraagd. Er zijn ook gemeenten die de 
aanvraagprocedure zwaarder aanzetten met tekeningen, uittreksel uit het handelsregister van de Kamer  
van Koophandel en waarbij de aanvraag in meervoud moet worden ingediend.

Best Practice 1

Afschaffen van de Exploitatievergunning horeca.
 
De aantallen en de locaties van horecabedrijven kunnen via het bestemmingsplan worden gereguleerd. 
Daarnaast kan via de bestaande wet- en regelgeving worden opgetreden tegen mogelijke overlast door 
bijvoorbeeld parkeren, criminele activiteiten en zwerfvuil.  
De gemeenten Haarlem, Leiden, Wassenaar en Zoetermeer hebben de Exploitatievergunning horeca afgeschaft.

Verordeningstekst

De Exploitatievergunning horeca is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Exploitatievergunning 
horeca ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Exploitatievergunning horeca wordt afgeschaft, 
dient het artikel over de Exploitatievergunning horeca in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden  
geschrapt.

Best Practice 2

Afschaffen van de vergunningplicht voor aangewezen categorieën horecabedrijven. 

  De Burgemeester kan de zogenaamde “natte horeca” (bedrijven die alcohol schenken) vrijstellen van de  
exploitatievergunningplicht. Voor deze categorie horeca vormt de Exploitatievergunning horeca een oneven-
redige belasting aangezien zij tevens een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet moeten aanvragen. 
De gemeente Kerkrade heeft de Exploitatievergunning horeca afgeschaft voor “natte horeca”. Ook de gemeente 
Rotterdam hanteert de mogelijkheid om bepaalde categoriën horecabedrijven vrij te stellen van de vergunning-
plicht of deze in bepaalde situaties zelfs te laten vervallen.

   exploitatievergunning horeca15.
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  Wanneer gemeenten het volledig afschaffen van de Exploitatievergunning horeca te ver vinden gaan,  
kan ervoor worden gekozen om alleen een exploitatievergunningplicht in te stellen voor aangewezen  
categorieën van horecabedrijven zoals coffeeshops en cafetaria’s. 

  Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) aanvrager, exploitant en bedrijfsleider 
- indien het gaat om een rechtspersoon: rechtsvorm, naam en vestigingsplaats, naam bestuursleden  
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) horecabedrijf 
- aard van het horecabedrijf

Verordeningstekst

Wanneer de Exploitatievergunning horeca gedeeltelijk wordt afgeschaft, is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Exploitatievergunning horecabedrijf

1. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2.  De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd  

is met een geldend bestemmingsplan.
3.  In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar 

zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of 
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.  Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met  
het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van  
het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen  
te staan door de exploitatie.

5.  Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet 
voorzover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit.

6. Voor het horecabedrijf als bedoeld in het vijfde lid gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.
7.  Voorts geldt het eerste lid niet voor: 

[a. een horecabedrijf in zorginstellingen;] 
[b. een horecabedrijf in culturele instellingen;] 
[c. nader door de burgemeester aan te wijzen categorieën.]

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.
Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-APV van de VNG.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
     Door het afschaffen van de Exploitatievergunning horeca neemt de overlast toe.  
Antwoord: de bestaande regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet en de Wet milieubeheer, biedt  
voldoende basis om tegen eventuele overlast op te treden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld door middel  
van een horecaconvenant afspraken tussen gemeente, horeca en eventueel politie worden vastgelegd.  
In een dergelijk convenant kan bijvoorbeeld expliciet aandacht worden geschonken aan de plaatselijke  
situatie. Ook kan de gemeente op basis van de Wet BIBOB via de Drank- en Horecavergunning alsnog  
bij kantines en eetgelegenheden waar alcohol wordt geschonken vermeende criminele activiteiten van  
de aanvrager onderzoeken.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt voor  

Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht gericht op de Exploitatievergunning horeca kan worden afgeschaft. 
Wanneer de reikwijdte van de Exploitatievergunning horeca wordt beperkt, kan  
het toezicht worden verminderd, omdat er minder vergunningsituaties zijn.  
Toezicht op milieuzaken blijft echter wel van kracht.

16.
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   ontheffing sluitingstijden horeca 16.

veel gemeenten hebben in de algemene plaatselijke verordening hun gemeentelijk 

beleid ten aanzien van horecabedrijven vastgelegd. de sluitingstijden zijn 

daarvan een onderdeel. de gemeenteraad kan verplichte sluitingstijden  

voor horecabedrijven vaststellen in het belang van de openbare orde. deze 

bevoegdheid houdt ook in dat bijvoorbeeld een afwijkende sluitingsplicht kan 

worden vastgesteld voor de zondag. 

verder kan de burgemeester voor een afzonderlijk horecabedrijf de sluitings-

tijden vaststellen. dat kan neerkomen op een verruiming van de openingstijden 

of op een beperking. daarnaast kan worden bepaald dat het sluitingsuur voor 

bepaalde categorieën van horecabedrijven, zoals cafetaria’s, broodjeszaken en 

dergelijke op een ander tijdstip wordt vastgesteld dan voor andere horeca-

bedrijven.

Een exploitant kan via een ontheffing een incidentele of structurele verruiming 

van de sluitingstijden aanvragen. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over de 
sluitingstijden voor horecabedrijven te reguleren. In de praktijk zijn vooral verschillen in de invulling van 
de sluitingstijden te zien. Er zijn gemeenten die de sluitingstijden hebben vrijgegeven, gemeenten waarbij de 
sluitingstijden elke dag gelijk zijn, maar er zijn ook gemeenten met een verschil tussen de sluitingstijden in  
het weekeinde en op werkdagen. Verder zijn er gemeenten met een zogenaamde “nachtontheffing”. Daarmee 
wordt een structurele ontheffing van de sluitingstijden bedoeld. Soms geldt deze structurele ontheffing voor een 
individuele horecagelegenheid en soms voor een bepaalde categorie van horecabedrijven, zoals discotheken. 

Best Practice 1

Afschaffen van de ontheffing sluitingstijden voor horecabedrijven waardoor sluitingstijden worden vrijgegeven. 
 
    Sommige gemeenten hebben de verplichte sluitingsuren uit de Algemene Plaatselijke Verordening afgeschaft. 
Dit betekent dat ondernemers zelf bepalen op welke tijden het horecabedrijf wordt gesloten. Argument daarvoor 
is dat daardoor onder meer de verstoring van de openbare orde (nachtrust) aanzienlijk kan worden beperkt. Er 
is sprake van minder geluidsoverlast, doordat horecabezoekers niet allemaal tegelijk, maar geleidelijk naar huis 
gaan. De politie is daardoor beter in staat toezicht uit te oefenen. Omdat het afschaffen van sluitingstijden vaak 
een politiek gevoelig punt is en ook bij omwonenden weerstand opwerpt, kiezen gemeenten er soms voor eerst 
een experiment voor een bepaalde tijd uit te voeren met het afschaffen van de sluitingstijden.  
De gemeenten Groningen, Leerdam en Hulst hebben de verplichte sluitingstijden afgeschaft. 

    Door het afschaffen van de sluitingstijden zijn geen incidentele en structurele ontheffingen meer nodig.  
Dit bespaart horecaondernemers administratieve lasten en de gemeente bestuurlijke lasten.

Verordeningstekst

De Ontheffing sluitingstijden horeca is autonome regelgeving: de juridische basis voor de sluitingstijden voor  
horecabedrijven ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de sluitingstijden worden afgeschaft,  
dient het artikel over de sluitingstijden in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt.

   ontheffing sluitingstijden horeca16.

68  sira consulting - best practices   



Best Practice 2

Omzetten van de ontheffingplicht in algemene regels. 

In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen criteria worden opgenomen over  
sluitingstijden en afkoelperioden (dit zijn perioden waarin geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten). 
De gemeente Rotterdam hanteert een kraskaart waarmee kennisgevingen van Ontheffingen sluitingstijden  
(een ‘Verlaatje’) gemeld kunnen worden. Middels sms-bericht of internet kunnen maximaal 10 ‘Verlaatjes’  
per jaar worden doorgegeven.

Verordeningstekst

Wanneer de sluitingstijden worden omgezet in algemene regels, is het noodzakelijk dat onderstaande  
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Sluitingstijd

1.  Het is de exploitant verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het 
horecabedrijf te laten verblijven: op maandag tot en met vrijdag tussen [...] uur en [...] uur, en op zaterdag  
en zondag tussen [...] uur en [...] uur.

2.  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien  
door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften. 

[…] = Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
  Door het afschaffen van de sluitingstijden ontstaat veel meer overlast.  
Antwoord: in de praktijk blijkt dit mee te vallen. Er is sprake van minder geluidsoverlast, doordat 
horecabezoekers niet allemaal tegelijk, maar geleidelijk naar huis gaan. De politie is daardoor  
beter in staat voldoende toezicht uit te oefenen.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de sluitingstijden voor horecabedrijven worden 
vrijgegeven. Wanneer wordt gekozen voor algemene regels, kan het toezicht op de 
huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk moet zowel bij 
een ontheffingstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd. 

17.
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   terrasvergunning  17.

een terras is een buiten de besloten inrichting van de horecagelegenheid 

gelegen deel van de horecagelegenheid waar zitgelegenheid is voor de klanten 

en waar eten en/of drinken wordt geserveerd. gemeenten kunnen om meerdere 

redenen de behoefte hebben om plaatsing van terrassen te reguleren. zo kan 

met regulering worden beoogd de openbare orde en de verkeersveiligheid  

te beschermen. daarnaast kan regulering voortkomen uit de wens om een 

negatieve uitstraling van het straatbeeld en overlast te voorkomen. 

terrassen worden in zijn algemeenheid door gemeenten op twee manieren 

gereguleerd:

  Een vergunning die is opgenomen in de Exploitatievergunning horeca.  

Volgens de definitie van “horecabedrijf” in de model-APV van de VNG  

maakt een terras onderdeel uit van het horecabedrijf en wordt het op  

die manier onder de exploitatievergunningplicht gebracht.

  Wanneer een gemeente geen exploitatievergunningstelsel kent, of een terras 

niet wil exploiteren door middel van algemene regels, valt het terras onder het 

artikel dat “voorwerpen op de weg” reguleert. daarbij moet wel worden 

bedacht dat het reguleren op basis van dat artikel niet gaat om de openbare 

orde, maar om hinder, gevaar of ontsiering door voorwerpen op, aan of boven 

de weg of een weggedeelte. dit houdt in dat op grond van deze bepaling geen 

voorwaarden kunnen worden gesteld vanuit het motief van openbare orde.  

dit zal dan moeten gebeuren op grond van artikel 174 gemeentewet. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In veel gemeenten is de Terrasvergunning onderdeel van de Exploitatievergunning horeca. Andere gemeenten 
hanteren een aparte vergunning voor het exploiteren van een terras. Daarnaast wordt in toenemende mate 
de Terrasvergunning omgezet in algemene regels (eventueel met meldingsplicht). Zo reguleren bijvoorbeeld de 
gemeenten Steenwijkerland en Zoetermeer terrassen door middel van algemene regels met een meldingsplicht. 

Best Practice 1

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.  
 
    In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen criteria worden opgenomen over  
(1) locatie, (2) afmetingen, (3) aantal plaatsen en (4) te gebruiken materialen. Tevens kan de gemeente gebruik 
maken van markeringsspijkers, waarmee de afmeting van het terras kan worden gereguleerd. Let op: bij het 
vaststellen van nadere regels over terrassen is de Burgemeester het bevoegde bestuursorgaan. 
De gemeente Breda hanteert voor terrassen buiten de binnenstad algemene regels, terwijl voor terrassen in de 
binnenstad een vergunning benodigd is.

    Indien de model-APV van de VNG wordt gebruikt en een exploitatievergunningstelsel van toepassing is, moet in 
art. 2:27 onder a de zin: “Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere 
aanhorigheden” worden verwijderd om terrassen te kunnen reguleren door middel van algemene regels.

Verordeningstekst

De Terrasvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Terrasvergunning ligt in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Wanneer de Terrasvergunning wordt omgezet in algemene regels, is het noodzakelijk  
dat de verordeningstekst, zoals weergegeven op de volgende pagina wordt opgenomen in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening. 
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Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

1.   Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie  
daarvan, als:
a.  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid 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;

b.  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke  
eisen van welstand.

2.  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving  
nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
4.  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

5.  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp  
wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet,  
of het Provinciaal wegenreglement.

De in de tekst genoemde artikelnummers verwijzen naar de betreffende artikelen in de model-APV van de VNG. 

Best Practice 2

Vergunningstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure (opgenomen onder de Exploitatievergunning horeca).
  
Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) aanvrager, exploitant en bedrijfsleider 
- indien het gaat om een rechtspersoon: rechtsvorm, naam en vestigingsplaats, naam bestuursleden  
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) horecabedrijf 
- aard van het horecabedrijf  
In de gemeenten Hardenberg, Oost Gelre en Putten kan de aanvraag digitaal worden ingediend.
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Verordeningstekst

Voor het reguleren van terrassen via de Exploitatievergunning horeca is het noodzakelijk dat onderstaande  
verordeningsteksten worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.  horecabedrijf: de 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 worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: 
een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.  
Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

b.  terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of 
zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken  
of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Exploitatievergunning horecabedrijf

1.  Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2.  De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd  

is met een geldend bestemmingsplan.
3.  In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren,  

indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van  
het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.  Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met  
het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van  
het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen  
te staan door de exploitatie.

5.  Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet 
voorzover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit;

6. Voor het horecabedrijf als bedoeld in het vijfde lid gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.
7.  Voorts geldt het eerste lid niet voor:  

[a. een horecabedrijf in zorginstellingen;] 
[b. een horecabedrijf in musea;] 
[c. …] 

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.
Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-APV van de VNG.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
  Door het omzetten van de Terrasvergunning in algemene regels zal de overlast toenemen.  
Antwoord: de bestaande regelgeving biedt voldoende basis om tegen eventuele overlast op te treden.  
Daarnaast kunnen de algemene regels door middel van eventuele nadere regels op maat worden gesneden  
op de situatie in de gemeente, zodat overlast wordt voorkomen. Voor het handhaven van regels maakt het niets 
uit of een gemeente een vergunningsstelsel of algemene regels hanteert. Immers, in beide gevallen dient een 
ondernemer zich te houden aan de door de gemeente gestelde regels.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen (wanneer gekozen wordt voor  

Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.
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   speelautomatenvergunning   18.

in veel horecabedrijven zijn speelautomaten aanwezig. in de wet op de kans-

spelen wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige horecabedrijven 

(zoals cafés, bars en nachtclubs) en laagdrempelige horecabedrijven  

(zoals snackbars, kantines en restaurants). speelautomaten kunnen worden 

onderverdeeld in behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) en kansspel-

automaten (zoals fruitautomaten). in laagdrempelige horecabedrijven mogen 

alleen behendigheidsautomaten aanwezig zijn en in hoogdrempelige horeca-

bedrijven maximaal twee kansspelautomaten. 

de regelgeving omtrent speelautomaten heeft tot doel het “gokken” te 

beheersen en de mogelijkheid om gebruik te maken van speelautomaten te 

reguleren. voor het aanwezig hebben van speelautomaten in een horecabedrijf 

is een speelautomatenvergunning vereist. in een gemeentelijke verordening 

wordt het aantal speelautomaten vastgesteld waarvoor per inrichting een 

vergunning wordt verleend.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over de 
Speelautomatenvergunning te regelen. De aard en omvang van de aanvraagprocedure verschilt nauwelijks 
tussen gemeenten onderling. In de praktijk wordt de vergunning meestal aangevraagd door de beheerder van 
de speelautomaten. De beheerder van de speelautomaten doet dit namens de exploitant van het horecabedrijf. 
Een aanvraag kan meestal zonder bewijsstukken worden ingediend. Wel worden in de praktijk verschillen 
geconstateerd in de geldigheidsduur van de vergunning. Er zijn gemeenten die een geldigheidsduur van  
1 jaar hanteren, terwijl andere gemeenten een geldigheidsduur van 5 jaar of voor onbepaalde tijd hanteren. 

Best Practice 

Vergunningstelsel met onbeperkte geldigheidsduur en vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken  
van de indieningsvereisten.  
 
     Verlengen geldigheidsduur naar onbepaalde tijd1. 
Voor het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van speelautomaten is een periodieke vernieuwing van de 
vergunning niet noodzakelijk, mits de wijzigingen van de omstandigheden of de inrichting worden doorgegeven. 
In de vergunning kan verplicht worden gesteld dat deze wijzigingen aan de gemeente moeten worden gemeld 
of dat bij dergelijke wijzigingen de vergunning weer opnieuw moet worden aangevraagd. Daarnaast worden 
aanvragen voor Speelautomatenvergunningen zelden geweigerd.  
De gemeenten Rucphen, Hoorn, Almere, Zwartewaterland en Steenwijkerland verlenen de 
Speelautomatenvergunning voor onbepaalde tijd.

     Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) aanvrager, exploitant en bedrijfsleider 
- aantal en soort speelautomaten

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Speelautomatenvergunning ligt in de Wet op de kansspelen en is daarmee regelgeving  
in medebewind. De gemeente heeft de vrijheid om aanvullende regels te stellen en is vrij in de wijze van uitvoering. 
Voor het reguleren van speelautomaten is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen 
in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

1 Bij het schrijven van dit boek is het Ministerie van Justitie bezig met het wijzigen van het beleid ten aanzien van de kansspelen 

en als gevolg hiervan zal een wijziging plaatsvinden van de Wet op de Kansspelen. In het wetsvoorstel wordt het plaatsen van 

behendigheidsautomaten vrijgesteld van de vergunningplicht en vervangen door algemene regels. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel 

de geldigheidsduur van de speelautomatenvergunning beperkt tot 3 jaar. Het wetsvoorstel is in het najaar van 2009 in de Tweede Kamer 

behandeld. Tijdens de productie van dit boek is niet bekend of het wetsvoorstel is aangenomen.
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Speelgelegenheden

1.  Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel  
te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

2.  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen 
exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:
a.  speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de Wet op de 

Kansspelen vergunning is verleend;
b.  speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning 

te verlenen;
c.  speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c 

van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van  
de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen  
te verrichten.

3. In afwijking van artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning:
a.  indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de omgeving van 

de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de 
exploitatie van de speelgelegenheid;

b. indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-APV van de VNG.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
   Indien iets wijzigt in het horecabedrijf, is de gemeente daarvan niet op de hoogte. 
Antwoord: in de voorschriften bij de Speelautomatenvergunning kan de verplichting worden opgenomen dat 
indien er wijzigingen in het horecabedrijf zijn, dit moet worden gemeld bij de gemeente en dat misschien een 
nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Daarmee blijft de gemeente op de hoogte van belangrijke 
veranderingen. Daarnaast blijft de gemeente op de hoogte, omdat wijzigingen ook moet worden doorgegeven 
voor de Exploitatievergunning horeca en de Drank- en Horecavergunning. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
ondernemers en via handhaving blijft controle mogelijk.

   De gemeente loopt inkomsten mis als de vergunning naar onbepaalde tijd wordt omgezet. 
Antwoord: door dereguleringsmaatregelen nemen zowel de legesinkomsten als de kosten voor de gemeente af; 
de vergunningverlening kost immers minder tijd. Legesinkomsten mogen maximaal kostendekkend zijn.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Door de wijzigingen kan het 
aantal aanvragen voor een Speelautomatenvergunning weliswaar afnemen door 
verlenging van de geldigheidsduur, maar het aantal vergunningsituaties blijft gelijk. 

19.
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   melding 12-dagenregeling   19.

regelmatig organiseren horecabedrijven optredens van bandjes of dj’s.  

het gaat hierbij vaak om festiviteiten die incidenteel plaatsvinden en die aan 

één bepaald horecabedrijf zijn verbonden. vaak wordt bij dergelijke optredens 

meer geluid gemaakt dan is voorgeschreven in de geldende geluidsnormen. 

om horecagelegenheden de gelegenheid te bieden om af en toe festiviteiten te 

organiseren waarbij de mogelijkheid bestaat dat de geluidsnormen worden 

overschreden bestaat de 12-dagenregeling. de 12-dagenregeling stelt bij 

verordening vast dat gedurende een bepaalde periode of gebied de geluids-

normen mogen worden overschreden. Een dergelijke melding mag maximaal  

12 dagen per jaar worden gedaan. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

De aard en de omvang van de meldingsprocedure verschilt nauwelijks tussen gemeenten onderling. Een melding 
kan meestal zonder bewijsstukken worden ingediend. Verschillen die zijn geconstateerd hebben met name 
betrekking op de periode dat een inrichting voorafgaand aan de festiviteit daarvan melding moet doen. Dit loopt 
uiteen van 3 weken tot op de dag van de festiviteit zelf. Daarnaast bestaan verschillen tussen gemeenten met 
betrekking tot het maximaal aantal incidentele festiviteiten per inrichting. Dit aantal varieert tussen de 6 en de 
maximaal toegestane 12 dagen. 

Best Practice 

De mogelijkheid om een melding in het kader van de 12-dagenregeling per sms-bericht te doen. 

In de gemeente Rotterdam kan de melding 12-dagenregeling via een sms-bericht worden gedaan. Elke 
ondernemer kan bij de gemeente een Kraskaart aanschaffen. Op de Kraskaart staan codes om het ‘Geluidje’ aan 
te vragen. Het ‘Geluidje’ moet altijd worden aangevraagd vóór aanvang van de festiviteit, dit geldt ook indien 
het ‘Geluidje’ wordt aangevraagd op de dag van de festiviteit zelf. De aanvraag moet dan wel voor 22.00 uur 
zijn ingediend. Naast een sms-bericht, kan een ‘Geluidje’ ook worden aangevraagd via de gemeentelijke website, 
telefonisch of door bij de gemeente langs te gaan.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de 12-dagen regeling ligt in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
en is daarmee regelgeving in medebewind. In het Besluit is geregeld dat jaarlijks maximaal 12 incidentele 
festiviteiten mogen worden georganiseerd in inrichtingen. Het Besluit laat het aan de gemeente over te bepalen 
welke collectieve festiviteiten in aanmerking komen voor een afwijking van de geluidsnormen. Voor het reguleren 
van geluid is het noodzakelijk dat minimaal de onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

Kennisgeving incidentele festiviteiten

1.  De exploitant van een openbare inrichting kan maximaal […] incidentele festiviteiten per kalenderjaar 
houden waarbij de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de exploitant op de dag 
waarop de festiviteit plaatsvindt, voor de aanvang daarvan, doch uiterlijk om 22 uur, het college kennis 
heeft gegeven van de festiviteit.

2.  De exploitant van een openbare inrichting kan maximaal […] incidentele festiviteiten per kalenderjaar 
houden waarbij artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer  
niet van toepassing is, mits de exploitant op de dag waarop de festiviteit plaatsvindt, voor de aanvang 
daarvan, doch uiterlijk om 22 uur, het college kennis heeft gegeven van de festiviteit.

3.  De kennisgeving wordt gedaan volgens de procedure die op het daartoe door het college vastgestelde 
formulier is voorgeschreven. 

[…] = Is nader door de gemeente te bepalen, met een maximum van 12 dagen.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
    Uitwerking van de 12-dagen regeling volgens Rotterdams voorbeeld is fraudegevoelig. 
Antwoord: voor het doen van meldingen in het kader van de 12-dagen regeling kan een ondernemer een 
Kraskaart bij de gemeente aanvragen. De Kraskaart bestaat uit een krasdeel en een raamdeel. Op het krasdeel 
staan unieke codes om het ‘Geluidje’ aan te vragen. Daarnaast moet het raamdeel zichtbaar voor het raam 
worden geplaatst als gebruik wordt gemaakt van een ‘Geluidje’. Hierdoor zijn voor de gemeente twee 
controlemomenten. 

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening.
- Melding via sms-bericht mogelijk maken.
- De melding mogelijk maken op de website middels een digitaal formulier.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van horecaondernemers, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen zullen niet leiden 
tot een afname van het aantal meldingen in het kader van de 12-dagen regeling.
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   aangifte hondenbelasting   20.

om de overlast te bestrijden die door honden wordt veroorzaakt, kunnen  

binnen de gemeente voorzieningen voor honden worden aangelegd, zoals 

hondenspeelweiden en afvalbakken voor hondenpoep. om het aanleggen van 

deze voorzieningen te financieren, betalen hondeneigenaren in veel gemeenten 

belasting. de hondenbelasting is een belasting die kan worden geheven voor 

het hebben van één of meerdere honden. een gemeente kan zelf bepalen of zij 

hondenbelasting heft. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Gemeenten hebben hun eigen argumenten voor het al dan niet instellen van Hondenbelasting. Bij sommige 
gemeenten worden de inkomsten besteed aan voorzieningen ter bestrijding van hondenpoep. In andere 
gemeenten gaan de inkomsten in de algemene middelen. Daarnaast wordt in de praktijk geconstateerd 
dat de tarieven van de Hondenbelasting uiteenlopen. Verder is in sommige gemeenten de hoogte van de 
Hondenbelasting voor de eerste hond lager dan voor de tweede hond, of net andersom. 

Best Practice 1

Afschaffen van de Hondenbelasting.

Het afschaffen van de Hondenbelasting levert zowel voor de gemeente als voor hondenbezitters administratief 
voordeel op. Het afschaffen van de Hondenbelasting beperkt bijvoorbeeld de bestuurlijke lasten voor de gemeente,  
omdat zij geen kosten meer hoeft te maken voor het bijhouden van de administratie, innen en handhaven. 
Aan de andere kant hoeven hondenbezitters geen inspanningen te leveren voor het doen van aangifte 
Hondenbelasting. 
De gemeenten Lochem, Heerde en Uden hebben de Hondenbelasting afgeschaft.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Hondenbelasting ligt in artikel 226 van de Gemeentewet en is daarmee regelgeving 
in medebewind. De gemeente is vrij om al dan niet Hondenbelasting in te stellen. Wanneer de Hondenbelasting 
wordt afgeschaft, dient de Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting te worden ingetrokken.

Best Practice 2

Handhaven van de Hondenbelasting met vereenvoudigde aanvraagprocedure door digitale aangifte.

Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aangifteformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)  
- aantal honden 
   In de gemeenten Overbetuwe, Rheden en Loon op Zand is het aangifteformulier digitaal beschikbaar  
en kan het aangifteformulier digitaal worden ingediend.
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Verordeningstekst 

Om elektronische aangifte mogelijk te maken moet de Verordening op de heffing en invordering van 
Hondenbelasting dan wel de Belastingverordening worden aangepast.

Elektronische aangifte

In afwijking van artikel 237 van de Gemeentewet, kan de aangifte voor de Hondenbelasting digitaal worden 
gedaan door middel van het indienen van het digitale aangiftebiljet dat te downloaden is op de website van  
de gemeente […].

[…] = Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het afschaffen van de Hondenbelasting loopt de gemeente inkomsten mis. 
Antwoord: voor het innen en handhaven van de Hondenbelasting moeten kosten worden gemaakt.  
Onderzocht kan worden of deze perceptiekosten niet hoger zijn dan de opbrengsten.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

-  Intrekken van de Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 1).

-  Aanpassen van de Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 2).

-  Het aangifteformulier op de website plaatsen  
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van hondeneigenaren, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Hondenbelasting wordt afgeschaft.  
Wanneer wordt gekozen voor handhaving van de Hondenbelasting,  
kan het toezicht op de huidige capaciteit blijven. 
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   aangifte toeristenbelasting   21.

om de kosten die gepaard gaan met toerisme te compenseren, dan wel in  

het toerisme te investeren, wordt hiervoor in veel gemeenten toeristenbelasting 

geheven. de belasting dient te worden betaald door personen die niet als 

ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn 

ingeschreven en in de gemeente overnachten in bijvoorbeeld hotels, pensions, 

recreatiewoningen en vakantieonderkomens. deze belasting wordt geïnd bij 

bijvoorbeeld hoteliers, die de belasting in rekening brengen bij de bezoekers 

door het bedrag op te nemen in de overnachtingkosten. ook particulieren 

kunnen worden verplicht om aangifte te doen als zij bijvoorbeeld verblijf 

aanbieden aan toeristen. bij het innen van toeristenbelasting is het doel van 

het bezoek niet van belang, de belasting wordt ook geheven van mensen die 

zonder enige toeristische bedoeling, bijvoorbeeld voor zaken, de stad bezoeken. 

een gemeente kan zelf bepalen of zij toeristenbelasting heft.  
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Gemeenten hebben hun eigen argumenten voor het al dan niet heffen van Toeristenbelasting. Bij de gemeenten 
die de Toeristenbelasting heffen worden er verschillen geconstateerd in de momenten van heffing. In sommige 
gemeenten moet de Toeristenbelasting maandelijks worden aangegeven bij de gemeente, maar er zijn ook 
gemeenten waar de Toeristenbelasting eenmaal per jaar moet worden aangegeven. Daarnaast verschilt tussen 
gemeenten de hoogte van de Toeristenbelasting. In sommige gemeenten is de hoogte van de Toeristenbelasting bij 
hotels afhankelijk van de stercategorie van het hotel. Andere gemeenten kennen een zogenaamd jongerentarief  
voor personen beneden een bepaalde leeftijd. 

Best Practice 1

Afschaffen van de Toeristenbelasting.

Het afschaffen van de Toeristenbelasting beperkt de administratieve lasten voor de ondernemers, omdat ze deze 
belastingafdracht niet meer hoeven te verwerken. Daarnaast kan het de concurrentiepositie van een gemeente 
verbeteren, omdat prijzen van overnachtingen aantrekkelijker worden. Het afschaffen van de Toeristenbelasting 
minimaliseert de bestuurlijke lasten voor de gemeente, omdat zij geen kosten meer hoeft te maken voor het 
bijhouden van de administratie, innen en handhaven. 
De gemeenten Amersfoort, Rotterdam en Gouda hebben de Toeristenbelasting afgeschaft. 

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Toeristenbelasting ligt in artikel 224 van de Gemeentewet en is daarmee regelgeving 
in medebewind. De gemeente is vrij om al dan niet een Toeristenbelasting vast te stellen. Wanneer de Toeristen-
belasting wordt afgeschaft, dient de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting te worden 
ingetrokken.

Best Practice 2

Handhaven van de Toeristenbelasting met vereenvoudigde aanvraagprocedure door digitale aangifte.

     Door de aangiftetijdvakken aan te passen, bijvoorbeeld van maandelijks naar eenmaal per kwartaal, kunnen 
de administratieve lasten worden verlaagd. Wordt hiervoor gekozen, dan dient in de Verordening op de heffing 
en invordering van Toeristenbelasting wellicht het aangiftetijdvak te worden aangepast.

      Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aangifteformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)  
- aantal feitelijke overnachtingen
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Verordeningstekst 

Om elektronische aangifte mogelijk te maken moet de Verordening op de heffing en invordering van 
Toeristenbelasting dan wel de Belastingverordening worden aangepast.

Elektronische aangifte

In afwijking van artikel 237 van de Gemeentewet, kan de aangifte voor de Toeristenbelasting digitaal worden 
gedaan door middel van het indienen van het digitale aangiftebiljet dat te downloaden is op de website van  
de gemeente […].

[…] = Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het afschaffen van de Toeristenbelasting loopt de gemeente inkomsten mis. 
Antwoord: voor het innen en handhaven van de Toeristenbelasting moeten kosten worden gemaakt.  
Onderzocht kan worden of deze perceptiekosten niet hoger zijn dan de opbrengsten.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

-  Intrekken Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting  
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 1).

-  Aanpassen van de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 2).

-  Het aangifteformulier op de website plaatsen  
(wanneer gekozen wordt voor Best Practice 2).

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke  
website en (3) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Toeristenbelasting wordt afgeschaft. 
Wanneer wordt gekozen voor handhaving van de Toeristenbelasting,  
kan het toezicht op de huidige capaciteit blijven.
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   evenementenvergunning (groot)    22.

evenementen zijn activiteiten die voor het publiek toegankelijk zijn en die 

plaatsvinden op de openbare weg, in de openbare ruimte of in gebouwen zoals 

cafés, sporthallen, verenigingsgebouwen of feesttenten. evenementen kunnen 

verschillend van karakter zijn: grootschalig, met uitstraling voor de hele stad, 

middelgroot of kleinschalig, bijvoorbeeld beperkt tot de eigen straat. onder de 

definitie van een evenement vallen bijvoorbeeld: een optocht, braderie, kermis, 

circus en een wedstrijd op de weg.

grote evenementen brengen vaak overlast voor de omgeving met zich mee,  

als gevolg van bijvoorbeeld geluid, afgezette wegen, verhoogde parkeerdruk  

of verstoring van de openbare orde. om de overlast voor de omgeving zo veel 

mogelijk te beperken moeten duidelijke afspraken met de organisator van  

het evenement worden gemaakt. dit wordt veelal vastgelegd in een 

evenementenvergunning. daarnaast stelt de evenementenvergunning ook 

regels die de veiligheid van de bezoekers, de bescherming van het milieu  

en eventueel ook de zedelijkheid moeten waarborgen.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over evenementen  
te regelen. In de praktijk worden verschillen in de reikwijdte van de vergunningplicht geconstateerd.  
Daarnaast zijn er verschillen in de aanvraagprocedure. Verschillen in de aanvraagprocedure komen vooral  
door de bewijsstukken die met de aanvraag moeten worden meegestuurd.

Best Practice 

Vergunningstelsel voor grote evenementen en eventueel een meerjarige vergunning voor terugkerende evenementen.

      Aan de hand van criteria als aantal aanwezigen, tijdstip van het evenement etc. kan elke gemeente  
aan de hand van lokale omstandigheden een op maat gesneden vergunningstelsel creëren (groot, klein  
of regelvrij).

      Daarnaast kan ervoor worden gekozen om voor aangewezen evenementen een meerjarige vergunning  
af te geven. Denk aan jaarlijks terugkerende evenementen waarbij in de feitelijke situatie weinig verandert.  
Bij de aanvraag moeten dan alleen de datum van het evenement en eventuele wijzigingen worden doorgegeven. 
De gemeente Sint-Oedenrode werkt bijvoorbeeld met Evenementenvergunningen die 5 jaar geldig zijn.

      Maak van de Evenementenvergunning een “combinatievergunning”. In veel gemeenten worden alle 
vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om een bepaald evenement te organiseren met één aanvraag 
afgehandeld. Organisatoren hoeven dus geen aparte vergunningen of ontheffingen aan te vragen voor 
bijvoorbeeld geluidhinder of het afsluiten van een weg. Dit bespaart zowel de gemeente als de organisator 
onnodig werk.  
De gemeente Moerdijk heeft bijvoorbeeld de Ontheffing geluidhinder opgenomen in de Evenementen-
vergunning.

      Breng verder alle losse vergunningen voor activiteiten die onder het begrip “evenement” vallen onder de 
Evenementenvergunning. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die een aparte Kermis- en of Circusvergunning 
verlenen, terwijl zij beiden onder het begrip “evenement” vallen. Door deze losse vergunningen te scharen 
onder de Evenementenvergunning wordt duidelijkheid geschapen en komen diverse vergunningstelsels te 
vervallen. Daarnaast zijn circussen en kermissen vaak jaarlijks terugkerende evenementen, zodat zij wellicht 
een meerjarige vergunning kunnen krijgen.

      Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- omschrijving van het evenement 
-  situatietekening (de situatietekening kan eventueel worden gecombineerd met de Tijdelijke 

gebruiksvergunning)
- locatie, tijdstippen, te gebruiken objecten en aantal te verwachten aanwezigen 
- eventueel een door de gemeente opgesteld model-draaiboek dat de organisator enkel hoeft in te vullen

   evenementenvergunning (groot)22.
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Verordeningstekst 

De Evenementenvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Evenementenvergunning ligt in 
de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor het reguleren van evenementen is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningsteksten worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze verordeningstekst is van 
toepassing op alle evenementen, dus zowel grote als ook kleine evenementen.

Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2.  [De burgemeester kan categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor een meerjarige vergunning  

kan worden verleend.]
3.  Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien: 

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan [500] personen en; 
b. het evenement tussen [07.00] en [00.00] uur plaatsvindt en; 
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor [07.00] uur of na [23.00] uur en; 
d. het evenement niet plaatsvindt op een busroute of een belemmering vormt voor hulpdiensten en; 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en; 
f. er een organisator is en; 
g.  de organisator binnen [10] werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan  

aan de burgemeester, indien het evenement plaatsvindt op de openbare weg.
4.  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde 

onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het verlenen van meerjarige vergunningen verliest de gemeente de controle op de toets van een vergunningaanvraag. 
Antwoord: de Burgemeester is vrij in het aanwijzen van categorieën waarvoor een meerjarige vergunning 
kan worden verleend. Zo kan worden gekozen voor categorieën die passen bij de lokale omstandigheden en 
categorieën waarbij weinig problemen vallen te verwachten. Daarnaast is het jaarlijks uitgebreid toetsen van 
een identieke vergunningaanvraag overbodig en kan worden volstaan met een meerjarige vergunning met 
voorschriften op maat.
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23.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Het eventueel aanwijzen van categorieën evenementen voor meerjarige 

vergunningen.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een Evenementenvergunning.
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   evenementenvergunning (klein)    23.

naast grote evenementen, waarbij veel mensen op af komen en die veel impact 

kunnen hebben op de omgeving en openbare orde, vallen kleine evenementen 

zoals buurtbarbecues of straatfeesten vaak ook onder het evenementenbeleid 

van de gemeente. 

het verschil tussen een kleine en groot evenement is afhankelijk van de criteria 

die een gemeente daarvoor stelt. het kan gaan om:

 het aantal aanwezigen

 het tijdstip van het evenement

 geluid/muziek

 de locatie van het evenement

kleine evenementen zijn evenementen als bijvoorbeeld een straatbarbecue, een 

buurtfeest of een kleine optocht. hoewel het risico op overlast voor de omgeving 

bij dergelijke kleine evenementen gering is, is er bij veel gemeenten de behoefte 

om beleid op te stellen voor het organiseren van kleine evenementen. reden 

hievoor is om ook bij kleine evenementen de overlast zo veel mogelijk te 

beperken.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over evenementen  
te regelen. In de praktijk zijn er verschillen in de reikwijdte van de vergunningplicht. Sommige gemeenten  
hebben een algemene vergunningplicht, andere gemeenten hebben bepaalde categorieën evenementen  
van de vergunningplicht uitgezonderd. 

Best Practice 

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

Kleine evenementen zijn over het algemeen activiteiten die weinig overlast veroorzaken voor de omgeving. In de 
praktijk is gebleken dat een algemene vergunningplicht voor evenementen (groot en klein) dan ook te belastend 
is voor gemeenten en burgers. Gemeenten kiezen daarom steeds vaker voor een tweedeling in evenementen: grote 
evenementen die vergunningplichtig blijven en kleine evenementen waarvoor algemene regels gelden, eventueel 
aangevuld met een meldingsplicht.

      Aan de hand van criteria als aantal aanwezigen, tijdstip van het evenement etc. kan elke gemeente aan de 
hand van lokale omstandigheden een op maat gesneden situatie creëren.

      In haar model-APV heeft de VNG een definitie van klein evenement opgenomen, namelijk: ”een straatfeest 
of buurtbarbecue op een dag”. Geadviseerd wordt geen definitie van “klein evenement” in de Algemene 
Plaatselijke Verordening op te nemen. Reden hiervoor is dat de algemene regels daarmee een zeer beperkt 
werkingsgebied hebben, namelijk enkel gelden voor de straatfeesten of buurtbarbecues. Dat is jammer, want 
ook andere kleine evenementen worden op deze manier vergunningplichtig. Criteria als aantal aanwezigen, 
tijdstippen etc. bieden voldoende handvatten om te kunnen reguleren. 

      Via de bestaande wet- en regelgeving kan worden opgetreden tegen mogelijke overlast door bijvoorbeeld 
verstoring van de openbare orde, zwerfvuil en geluid.

      Voor de kleine evenementen volstaan algemene regels, omdat deze evenementen relatief geringe impact hebben 
op de omgeving. Wanneer echter de openbare weg gebruikt gaat worden is het van belang dat de politie hiervan 
op de hoogte is. In dit geval moet dan een melding van het evenement worden gedaan.

      Voor het kleine evenement geldt: breng alle losse activiteiten die onder de criteria van een “klein evenement” 
vallen onder de algemene regels. 

      Voor evenementen die al een keer een vergunning, ontheffing of bevestiging van een melding hebben gekregen, 
jaarlijks worden georganiseerd én ieder jaar vrijwel hetzelfde zijn, kan volstaan worden met de melding van de 
datum en een verwijzing naar eerder ingediende gegevens. Met behulp van een door de gemeente opgestelde 
checklist gaat de aanvrager na of inderdaad alles nog hetzelfde is.

   evenementenvergunning (klein)23.
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      Minimaliseren en digitaal aanbieden van het meldingsformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- omschrijving van het evenement 
- locatie, tijdstippen, te gebruiken objecten en aantal te verwachten aanwezigen

De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Leeuwarden, Renkum, Rotterdam, Steenwijkerland, Terneuzen, 
Winterswijk en Zoetermeer hanteren algemene regels met een melding voor kleinschalige evenementen. 
Er zijn echter ook evenementen te benoemen die qua omvang en impact zodanig klein zijn, dat overwogen  
kan worden deze categorie vrij te stellen van regelgeving. In de gemeente Nijkerk is voor kleine evenementen – 
zoals een straatfeest of buurtbarbecue – geen vergunning of melding vereist.

Verordeningstekst 

De Evenementenvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Evenementenvergunning 
ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de vergunning voor kleine evenementen wordt omgezet 
in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Deze verordeningstekst is overigens van toepassing op alle evenementen, dus zowel 
kleine als ook grote evenementen.

Begripsbepaling

1.  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen; 
b.  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze 

verordening;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2.  Onder evenement wordt mede verstaan: 
a. een herdenkingsplechtigheid; 
b. een braderie; 
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg; 
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

De in de tekst genoemde artikelnummers verwijzen naar de betreffende artikelen in de model-APV van de VNG.
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24.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.

Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2.  [De burgemeester kan categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor een meerjarige vergunning  

kan worden verleend].
3. Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan [500] personen en;
b. het evenement tussen [07.00] en [00.00] uur plaats vindt en;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor [07.00] uur of na [23.00] uur en;
d. het evenement niet plaatsvindt op een busroute of een belemmering vormt voor hulpdiensten en;
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object en;
f. er een organisator is en;
g.  de organisator binnen [10] werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan 

aan de burgemeester, indien het evenement plaatsvindt op de openbare weg.
4.  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde 

onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het omzetten van de vergunningplicht voor kleine evenementen in algemene regels ontstaat veel  
meer overlast. 
Antwoord: door het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels kan elke gemeente aan  
de hand van bijvoorbeeld plaatselijke omstandigheden beslissen vanaf welke grootte voor een evenement  
een vergunning nodig is. Ook kan door de formulering van algemene regels overlast worden voorkomen.  
Deze algemene regels gelden enkel voor kleine evenementen, die op zich al weinig overlast met zich meebrengen 
en niet risicovol zijn. Daarnaast geeft een volledige vergunningplicht de gemeente onnodig werk, omdat ook 
voor relatief kleine evenementen een vergunning is vereist. 

      Door het omzetten van de vergunningplicht voor kleine evenementen in algemene regels wordt sturing  
in welke evenementen, wanneer worden gehouden bemoeilijkt. 
Antwoord: omdat kleine evenementen weinig risico’s met zich meebrengen, is sturing voor kleine evenementen 
minder noodzakelijk dan bij grote evenementen. In algemene regels kan een gemeente eventueel sturende 
criteria opnemen ten aanzien van bijvoorbeeld afval, wegafzettingen, etc. Overigens kan worden opgetreden 
tegen overlast op grond van de Wet milieubeheer (regels omtrent het maken van geluid), de APV (op basis van 
handhaving openbare orde) en de gemeentelijke Afvalstoffenverordening.

100  sira consulting - best practices   



   ontheffing verkeersverbod    24.

de gemeente ziet er op toe dat binnen de gemeente veilige verkeerssituaties 

worden gecreëerd en dat er een goede doorstroming van het verkeer is. hiertoe 

kan de gemeente verkeersbesluiten nemen. zo kan bijvoorbeeld eenrichtings-

verkeer worden ingesteld en kunnen voetgangersgebieden worden aangewezen. 

Soms is het noodzakelijk om in bepaalde situaties een (tijdelijke) ontheffing te 

verlenen van de verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld voor de bevoorrading van 

winkels in een voetgangersgebied of voor het tijdelijk parkeren van een 

verhuisauto in een (winkel)straat waar een parkeerverbod geldt. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Doordat de Ontheffing Verkeersverbod vastgelegd is in medebewind regelgeving, zijn er in de praktijk vooral 
verschillen in de aanvraagprocedure van de ontheffing. Er zijn gemeenten die een aanvraagformulier hanteren, 
maar in sommige gemeenten kan de aanvraag ook per vormvrije brief worden ingediend. Een groot aantal 
gemeenten vraagt geen bewijsstukken op, soms moet echter met de aanvraag een kopie van het kentekenbewijs 
en/of rijbewijs worden meegestuurd. 

Best Practice 

Ontheffingstelsel met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten. 

Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- reden van de aanvraag 
- gegevens van het kenteken 
Het laten vervallen van bewijsstukken vereenvoudigt de procedure voor de aanvrager.  
De gemeenten Sittard-Geleen en Rhenen vragen geen bewijsstukken bij de aanvraag voor een Ontheffing 
verkeersverbod.

Verordeningstekst 

Een Ontheffing verkeersverbod kan op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 (RVV 1990) in samenhang met artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 worden afgegeven. De ontheffing 
van het verkeersverbod is daarmee een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. In de Wegenverkeerswet en 
het RVV 1990 zijn alle voorwaarden vastgelegd. Een verordeningstekst voor dit product is dus niet aan de orde.

   ontheffing verkeersverbod24.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het vaststellen van het aanvraagformulier en op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een Ontheffing verkeersverbod.

25.
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   plaatsen van voorwerpen op de weg    25.

bedrijven en burgers willen soms activiteiten uitvoeren, waarvoor voorwerpen 

op of aan de openbare weg of in de openbare ruimte moeten worden geplaatst. 

het kan hier bijvoorbeeld gaan om uitstallingen van winkels, maar ook het 

plaatsen van een steiger voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden. 

om te voorkomen dat door het plaatsen van objecten de doorstroming van  

het verkeer in het geding komt of dat er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan 

kiezen veel gemeenten ervoor om in hun algemene plaatselijke verordening  

het plaatsen van voorwerpen op de weg te reguleren. 

alternatieve benamingen voor deze vergunning zijn een vergunning voor  

het innemen van gemeentegrond, objectvergunning of steigervergunning. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Een aantal gemeenten hanteert een vergunningstelsel om het plaatsen van voorwerpen op de weg te reguleren. 
Daarnaast is er een aantal gemeenten die het vergunningstelsel heeft omgezet in algemene regels.

Bij de gemeenten die een vergunningstelsel hanteren zijn er in de praktijk verschillen in de reikwijdte van die 
vergunningplicht (sommige gemeenten werken met vrijstellingscategorieën) en in de aanvraagprocedure van 
de vergunning. Er zijn gemeenten die een vergunning verlenen op basis van een ingevuld formulier, waarbij 
een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt gevraagd. Er zijn ook gemeenten die de aanvraagprocedure 
zwaar aanzetten. Een aanvraag dient dan schriftelijk in meervoud te worden ingediend, voorzien van diverse 
documenten zoals een situatieschets en/of een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Best Practice 

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels. 

Voor een groot aantal voorwerpen die in de openbare ruimte worden geplaatst is een vergunning overbodig, 
omdat deze voorwerpen geen overlast veroorzaken en zelfs kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de 
omgeving. Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vormen dan ook voldoende 
waarborg voor de openbare orde en veiligheid. Ook de VNG heeft in haar model-APV de vergunningplicht 
omgezet in algemene regels. 

      In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen criteria worden opgenomen over  
(1) gebruik van de weg, (2) schade, (3) locatie, (4) afmetingen, (5) plaats, (6) uiterlijk.  
De gemeenten Grave, Schiermonnikoog, Steenwijkerland en Woensdrecht hebben de vergunning omgezet in 
algemene regels.

      Wanneer een gemeente meer specifieke/gedetailleerde eisen wil opnemen voor bepaalde categorieën van 
voorwerpen kan ervoor worden gekozen de aangewezen categorieën in het tweede lid van de voorgestelde 
verordeningstekst uit te breiden, zodat het bevoegd bestuursorgaan nadere regels kan stellen. 

      Breng alle losse vergunningen voor voorwerpen die onder het begrip “voorwerp op de weg” vallen onder 
dit artikel. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die een aparte vergunning verlenen voor verwijzingsborden, 
driehoeksborden, winkeluitstallingen en het plaatsen van paaltjes op de weg, terwijl deze allemaal onder 
het artikel over voorwerpen op de weg kunnen vallen. Ook het plaatsen van terrassen kan onder het begrip 
‘voorwerp op de weg’ vallen. Door deze losse vergunningen te scharen onder deze algemene regels wordt 
duidelijkheid geschapen en kunnen diverse vergunningstelsels vervallen. 

   plaatsen van voorwerpen op de weg    25.
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Verordeningstekst 

De juridische basis voor de vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de weg ligt in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Het betreft daarmee een autonome bevoegdheid. Wanneer de vergunning voor het 
plaatsen van voorwerpen op de weg wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

1.  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie 
daarvan, als:
a.  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid 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;

b.  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen 
van welstand. 

2.  Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere 
regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
4.  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

5.  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.

De in de tekst genoemde artikelnummers verwijzen naar de betreffende artikelen in de model-APV van de VNG.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het omzetten van de vergunningplicht in algemene regels ontstaat een wildgroei aan allerlei  
voorwerpen op de weg. 
Antwoord: in de algemene regels worden voorwaarden gesteld aan het plaatsen van voorwerpen op de 
weg. Wanneer het College van B&W of de Burgemeester details wil vastleggen zoals afmetingen, plaats, en 
materiaalomschrijving, dan kunnen de nadere regels hiervoor worden gebruikt. Op deze manier kan elke 
gemeente haar eigen voorwaarden vaststellen.

      Door het omzetten van de vergunningplicht in algemene regels kunnen gevaarlijke situaties ontstaan  
door bouwmaterialen op de weg. 
Antwoord: in de algemene regels worden eisen gesteld aan de veiligheid bij het plaatsen van voorwerpen. 
Wanneer het College van B&W details wil vastleggen, zoals het aantal meter vrije doorgangsruimte, de manier 
van plaatsen en tijdsduur, dan kunnen de nadere regels hiervoor worden gebruikt. Op deze manier kan elke 
gemeente haar eigen voorwaarden vaststellen.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in 
de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.

26.
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   reclamevergunning    26.

het maken van (handels)reclame op of aan een onroerende zaak is doorgaans 

aan regels gebonden. door regels te stellen kan de gemeente het uiterlijk van 

het straatbeeld beschermen, maar kan de gemeente ook hinderlijke of onveilige 

situaties voorkomen. 

de reclamevergunning stelt regels aan het aan of op een onroerende zaak 

aanbrengen of voeren van (handels)reclame met behulp van een opschrift, 

aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg  

zichtbaar is en waarvoor geen bouwvergunning verplicht is.

onder (handels)reclame wordt verstaan: elke openbare aanprijzing van 

goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel  

belang te dienen. in het begrip handelsreclame ligt besloten dat het gaat om 

niet-ideële reclame, waarbij geen gedachten of gevoelens worden geopenbaard. 

volgens vaste jurisprudentie behoren reclame-uitingen in de commerciële sfeer 

niet tot het eigenlijke gebied van de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in 

artikel 7 van de grondwet.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Een deel van de gemeenten hanteert een vergunning voor het maken van (handels)reclame op of aan een 
onroerende zaak. Daarnaast zijn er ook gemeenten die de model-APV van de VNG gebruiken als uitgangspunt 
om het beleid over (handels)reclame te reguleren en heeft de reclamevergunning omgezet in algemene regels. 

Bij gemeenten die de vergunning hebben gehandhaafd zijn grote verschillen in de aanvraagprocedure van de 
vergunning. Er zijn gemeenten die een Reclamevergunning verlenen op basis van een ingevuld formulier waarbij 
een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt gevraagd. Er zijn ook gemeenten die de aanvraagprocedure 
zwaar aanzetten. Een aanvraag dient dan schriftelijk in meervoud te worden ingediend, voorzien van diverse 
documenten, zoals bijvoorbeeld een (kadastrale) plattegrond, tekening van het reclameobject, kleurstelling, 
bevestigingsgegevens en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Best Practice 1

Afschaffen van de Reclamevergunning.

Voor reclameobjecten op of aan een onroerende zaak is vaak een Bouwvergunning nodig. In de Bouwvergunning 
worden de constructieve vereisten voor het reclameobject opgenomen. Daarmee reguleert de Woningwet het 
grootste deel van de reclame-uitingen. Daarnaast kan door de welstandtoets het reclameobject in relatie met  
het uiterlijk van het straatbeeld en de omgeving worden beoordeeld.  
De VNG heeft in haar model-APV deze vergunning voor zowel gewone reclame als voor lichtreclame afgeschaft. 
Voor gevelreclame is een verbod ingesteld voor hinderlijke handelsreclame (verkeer en omgeving). Hinder door 
lichtreclames is geregeld via de Wet milieubeheer.

Verordeningstekst 

De Reclamevergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Reclamevergunning ligt in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Reclamevergunning wordt afgeschaft dient het artikel over  
de Reclamevergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt.

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

       Naast dat de Woningwet het grootste gedeelte van de reclame-uitingen reguleert, kunnen de overige – 
eenvoudigere – uitingen worden gereguleerd middels algemene regels. De VNG heeft in de modelverordening 
de reclamevergunning geschrapt en vervangen door algemene regels. De gemeenten Den Helder, Eindhoven, 
Steenwijkerland en Zaanstad hebben de reclamevergunning vervangen door algemene regels.

   reclamevergunning    26.

108  sira consulting - best practices   



Verordeningstekst 

Wanneer de Reclamevergunning wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

1.  Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van  
een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder 
ontstaat voor de omgeving.

2.  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het aanbrengen van handelsreclame op of aan een 
onroerende zaak.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Grote reclame-uitingen zoals lichtbakken en lichtmasten kunnen gevaarlijke situaties opleveren.  
Antwoord: voor reclame-uitingen die constructief van aard zijn is een Bouwvergunning noodzakelijk  
waarmee onder andere getoetst wordt op constructieve veiligheid en welstand. Gevaarlijke situaties  
blijven hiermee beheersbaar.

      Reclame-uitingen verstoren het uiterlijk van het straatbeeld. 
Antwoord: zowel voor als na de afschaffing van de vergunningplicht is sturing op het uiterlijk van  
het straatbeeld beperkt mogelijk. Voor grotere reclame-uitingen is een Bouwvergunning nodig waarbij  
op welstandseisen wordt getoetst. 

      Op eigen terreinen, met name weilanden, worden ook reclame-uitingen geplaatst. 
Antwoord: deze uitingen vinden veelal plaats buiten de bebouwde kom en vallen daarmee binnen de 
invloedsfeer van de provincie (landschapsverordening). De gemeente hoeft hierin geen rol te vervullen. 
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27.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Let op: de Reclamevergunning zal vanaf 01-07-2010 onderdeel uitmaken van de 
omgevingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn, aanvraagformulier, 
Lex Silencio, etc. Zie www.omgevingsvergunning.vrom.nl.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep 
door (1) het aanschrijven van lokale winkels en bedrijven, (2) publicatie op de 
gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Reclamevergunning wordt afgeschaft. 
Wanneer de Reclamevergunning wordt omgezet in algemene regels kan het toezicht 
op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk moet zowel 
bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd. 
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   ontheffing verbod parkeren grote voertuigen
    27.

het parkeren van grote voertuigen wordt steeds vaker gezien als misbruik  

van de weg, zeker binnen de bebouwde kom. redenen die gegeven worden zijn: 

innemen van schaarse parkeerruimte, onveilige verkeerssituaties, belemmering 

van het uitzicht vanuit de woning en afbreuk aan het straatbeeld. in steeds 

meer gemeenten wordt daarom besloten de grote voertuigen in ieder geval uit 

de bebouwde kom te weren. veelal worden industrieterreinen of grote parkeer-

plaatsen aangewezen als gebieden waar het parkeren wel is toegestaan.

in een aantal situaties kan het verbod om grote voertuigen binnen de  

bebouwde kom te parkeren een onevenredige aantasting van bedrijfsbelangen 

veroorzaken. ook kunnen chauffeurs op grond van medische redenen door  

het verbod in moeilijkheden komen. om dergelijke situaties te voorkomen 

bieden veel gemeenten de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen  

van het verbod om grote voertuigen in de bebouwde kom te mogen parkeren. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk zijn er weinig verschillen tussen gemeenten in de aanvraagprocedure. Bij veel gemeenten  
gaat de aanvraag voor een ontheffing middels een vormvrije brief zonder bewijsstukken.   

Best Practice 

Omzetten van de ontheffingplicht in algemene regels.

In de algemene regels kan de gemeente plaatsen en tijden aanwijzen waar en wanneer het verbod op het 
parkeren van grote voertuigen niet geldt. Daarbij kan worden gekozen voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen  
en venstertijden. Elke gemeente kan aan de hand van lokale omstandigheden de gebiedsaanwijzing invullen. 
Door het aanwijzen van bepaalde plaatsen waar wel mag worden geparkeerd kan, bijvoorbeeld voor chauffeurs 
met een medische verklaring, een uitzondering worden gemaakt.  
De gemeente Oldenzaal heeft algemene regels opgesteld voor het parkeren van grote voertuigen.

Verordeningstekst 

De Ontheffing verbod parkeren grote voertuigen is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Ontheffing 
verbod parkeren grote voertuigen ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Ontheffing 
verbod parkeren grote voertuigen wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Parkeren van grote voertuigen

1.  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter  
of een hoogte van 2,4 meter [binnen de bebouwde kom] te parkeren.

2.  Dit verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van [08.00] uur tot [18.00] uur.
3. Dit verbod geldt niet voor nader door het college aan te wijzen plaatsen.
4.  Dit verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van 

werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.

   ontheffing verbod parkeren grote voertuigen    27.
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Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep 
door (1) het aanschrijven van lokale transportbedrijven, (2) publicatie op de 
gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels  
in de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels  
worden gehandhaafd. 

113  sira consulting - best practices   



28.
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   vergunning verspreiden reclame    28.

het verspreiden van gedrukte stukken (meestal reclamemateriaal zoals  

folders en flyers) onder het winkelend publiek of achter ruitenwissers van  

auto’s kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld doordat het ergernis bij het 

winkelend publiek opwekt of door vervuiling van de straat door rondzwervend 

reclamemateriaal. Om de overlast te beperken is het flyeren doorgaans aan 

regels gebonden. door regels te stellen kan de gemeente zaken regelen als 

tijdstip en plaats van verspreiding, maar ook een opruimplicht. 

het verspreiden van gedrukte stukken valt onder de werking van artikel 7, 

eerste en derde lid, van de grondwet. dit artikel geldt voor het drukken  

en verspreiden van stukken om een mening of gedachte te verkondigen, 

bijvoorbeeld folders van politieke partijen, maar ook voor reclame.  

de gemeente mag het verspreiden van dit soort stukken niet absoluut  

verbieden of aan een vergunningstelsel onderwerpen en heeft niets te  

zeggen over de inhoud van de te verspreiden stukken. wel mag de gemeente  

met een vergunning regels opstellen voor de wijze van verspreiding van 

(handels)reclame. de vergunning verspreiden reclame wordt ook wel 

flyervergunning genoemd.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten gebruiken een vergunning om het beleid over het flyeren te reguleren, maar er zijn ook 
gemeenten die werken met algemene regels. De meeste gemeenten die een vergunningstelsel hanteren vragen 
geen bewijsstukken op bij de aanvraag.  

Best Practice 1

Afschaffen van de Flyervergunning.

De Flyervergunning kan worden afgeschaft, omdat het risico van overlast, verstoring van de openbare orde of 
aantasting van de zedelijkheid niet groot is bij het uitdelen van reclamemateriaal.  
De gemeente Kampen heeft de Flyervergunning afgeschaft. 

Verordeningstekst 
De Flyervergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Flyervergunning ligt in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Wanneer de Flyervergunning wordt afgeschaft, dient het artikel over de Flyervergunning 
in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt.

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels. 

Wanneer een gemeente meer grip wil hebben op het uitdelen van reclamemateriaal kan worden gekozen voor 
algemene regels. Deze algemene regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de plaatsen en tijdstippen 
waarop mag worden geflyerd. Tevens kan een opruimplicht worden opgenomen.  
De gemeenten Almere en De Ronde Venen hebben dergelijke algemene regels al vastgesteld. 

Verordeningstekst 
Wanneer de Flyervergunning wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

   vergunning verspreiden reclame    28.
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Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

1.  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden  
dan wel openlijk aan te bieden op of aan door het college aangewezen openbare plaatsen.

2.  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen, uren en plaatsen.
3.  De verspreider is verplicht de gedrukte stukken of afbeeldingen direct op te ruimen of te laten opruimen, 

indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek 
toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen of achterblijven. 

4.  Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of 
geschreven stukken en afbeeldingen. 

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      De verspreider van het reclamemateriaal kan niet worden getraceerd en dus zijn de kosten voor het opruimen van de 
gemeente. 
Antwoord: het is erg onwaarschijnlijk dat de verspreider niet kan worden getraceerd als het gaat om 
reclamemateriaal. Voor uitingen in het kader van de vrijheid van meningsuiting kan geen verbod gelden.  
Er kan echter wel een opruimplicht worden opgenomen in de algemene regels.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Flyervergunning wordt afgeschaft.  
Wanneer de Flyervergunning wordt omgezet in algemene regels kan het toezicht  
op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk moet  
zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd.
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   gehandicaptenparkeerkaart     29.

mensen met een beperking moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen 

deelnemen aan de samenleving. de gehandicaptenparkeerkaart geeft  

iemand met een handicap de mogelijkheid om dicht bij een bestemming te 

parkeren en maakt het dus voor deze personen gemakkelijker om mobiel te  

zijn. de gehandicaptenparkeerkaart geeft toestemming om binnen en buiten 

de gemeente te parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats en op plaatsen 

waar een parkeerverbod geldt voor de duur van maximaal 3 uur, mits het 

verkeer niet wordt gehinderd. de gehandicaptenparkeerkaart is geldig in  

alle landen van de europese unie.

er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

      bestuurderskaart. deze kaart kan door een bestuurder van een voertuig 

worden aangevraagd, mits deze persoon met de gebruikelijke hulpmiddelen 

niet meer dan 100 meter te voet kan overbruggen.

      passagierskaart. deze kaart kan door iemand worden aangevraagd die met 

een ander mee rijdt en deze persoon continu nodig heeft voor het vervoer van 

deur tot deur. daarnaast kan de aanvrager met de gebruikelijke hulp-

middelen niet meer dan 100 meter te voet overbruggen.

wanneer een gehandicaptenparkeerkaart voor de eerste keer wordt 

aangevraagd is een geneeskundig onderzoek nodig door een daartoe 

aangewezen arts. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk worden verschillen geconstateerd in de aanvraagprocedure van de Gehandicaptenparkeerkaart.  
Er zijn gemeenten die voor de aanvraag van een Gehandicaptenparkeerkaart een ingevuld formulier met 2 
pasfoto’s vragen, maar er zijn ook gemeenten die daarnaast ook een kopie van het legitimatiebewijs of een  
kopie van het kentekenbewijs vragen. Bij vrijwel alle gemeenten moeten cliënten die voor de eerste keer een 
aanvraag doen voor een Gehandicaptenparkeerkaart een medische keuring ondergaan. 

Best Practice 

Aanvraag met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten. 

      Opnemen van de Gehandicaptenparkeerkaart in het Wmo-loket (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning). 

      Inmiddels is op basis van artikel 51 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) 
de geldigheidsduur van een Gehandicaptenparkeerkaart gesteld op 5 jaar (behoudens uitzonderingen). 
Daarnaast is op grond van artikel 2 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart een geneeskundig onderzoek 
niet meer nodig als de gemeente over gegevens beschikt waaruit blijkt dat de aanvrager een permanente 
handicap heeft of aan een progressieve ziekte lijdt. Voor deze categorie cliënten kan de gemeente er voor  
kiezen de Gehandicaptenparkeerkaart automatisch na 5 jaar te verlengen.

      Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- aard van de beperking 
- twee pasfoto’s 
-  geneeskundig onderzoek wanneer de kaart voor de eerste keer wordt aangevraagd. Een geneeskundig 

onderzoek is alleen nodig, wanneer de cliënt geen eerdere keuringen met betrekking tot de handicap  
heeft ondergaan. Wanneer de cliënt voor een aanvraag van een product wel een keuring met betrekking  
tot de handicap heeft moeten ondergaan, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling  
van de aanvraag van een Gehandicaptenparkeerkaart. 
In de gemeenten Castricum, Cromstrijen, de Ronde Venen en Noordoostpolder hoeft geen geneeskundig 
onderzoek te worden uitgevoerd indien de gemeente reeds over de benodigde medische gegevens beschikt. 
Daarnaast is het in de gemeenten Leiden en Schiedam mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen.

Verordeningstekst

De juridische basis voor de Gehandicaptenparkeerkaart ligt in artikel 49 BABW, de Regeling Gehandicapten-
parkeerkaart, de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en is daarmee een 
product dat wordt uitgevoerd in medebewind. Een verordeningstekst voor dit product is dus niet aan de orde.

   gehandicaptenparkeerkaart    29.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Er kan misbruik worden gemaakt van de Gehandicaptenparkeerkaart door oneigenlijk gebruik van de kaart. 
Antwoord: misbruik van de Gehandicaptenparkeerkaart kan worden tegengegaan door de gemeentelijke 
basisadministratie te koppelen aan de administratie van de Gehandicaptenparkeerkaart, zodat overleden 
burgers direct worden afgemeld.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het vaststellen van het aanvraagformulier en op de website plaatsen.
- Het vaststellen van de nieuwe procedure/werkwijze.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van de bestaande cliënten, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een Gehandicaptenparkeerkaart.

121  sira consulting - best practices   



30.

122  sira consulting - best practices   



   gehandicaptenparkeerplaats     30.

mensen met een handicap die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeer-

kaart mogen parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. met het aanwijzen 

van deze parkeerplaatsen verhoogt de gemeente voor mensen met een handicap 

de toegankelijkheid van hun eigen woning of werk, maar ook de toegankelijk-

heid van bijvoorbeeld winkelcentra en zorginstellingen.

er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

       een individuele gehandicaptenparkeerplaats  

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats waarop 

uitsluitend de auto van de gehandicapte met het aangegeven kenteken mag 

staan. deze gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd bij de 

woning van de gehandicapte of het bedrijf waar de gehandicapte werkt.  

veel gemeenten hanteren de regel dat de aanvrager een gehandicapten-

parkeerkaart moet hebben om voor een individuele gehandicapten-

parkeerplaats in aanmerking te komen. de gemeente kan echter ook  

andere eisen stellen. 

      een algemene gehandicaptenparkeerplaats 

deze worden aangewezen door de gemeente bij drukke plaatsen zoals 

winkelcentra of huisartsenposten. iedereen met een gehandicapten-

parkeerkaart mag hier parkeren. 

burgers kunnen voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats geen 

vergunning aanvragen. bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats 

gaat het dus altijd om een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk worden verschillen geconstateerd in de aanvraagprocedure van de gehandicaptenparkeerplaats. 
Er zijn gemeenten die de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats behandelen op basis van een ingevuld 
formulier waarbij een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt gevraagd, maar er zijn ook gemeenten die een 
situatietekening opvragen bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats. 

Best Practice 

Aanvraag met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten. 

      Opnemen van de gehandicaptenparkeerplaats in het Wmo-loket (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning). 

      Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
-  omschrijving van de gewenste plaats van de gehandicaptenparkeerplaats 

Maak zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die bij de gemeente bekend zijn, bijvoorbeeld uit  
het Wmo-dossier. 
Diverse gemeenten hebben een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerplaats ondergebracht in het  
Wmo-loket. In de gemeenten Capelle aan den IJssel, Woerden, Smallingerland en Zwolle kan de aanvraag 
digitaal worden ingediend.

Verordeningstekst
De juridische basis voor de gehandicaptenparkeerplaats ligt in artikel 26 van het Reglement verkeersregels  
en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet  
en is daarmee een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. Een verordeningstekst voor dit product is dus  
niet aan de orde. De toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats is echter wel een bevoegdheid van de 
gemeente. Gemeenten kunnen zelf voorwaarden opstellen waaraan iemand moet voldoen om recht te hebben 
op een gehandicaptenparkeerplaats. In beleidsregels kunnen de criteria worden vastgelegd waarop een aanvraag 
voor een gehandicaptenparkeerplaats door de gemeente wordt beoordeeld.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Het toekennen van gehandicaptenparkeerplaatsen gaat ten koste van het aantal beschikbare reguliere parkeerplaatsen. 
Antwoord: bij de beoordeling van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats worden de lokale 
omstandigheden afgewogen en daarmee ook de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de omgeving. 

      Gehandicaptenparkeerplaatsen blijven bestaan ook als het niet meer nodig is. 
Antwoord: voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats is een Gehandicaptenparkeerkaart verplicht. 
Door de administratie van de Gehandicaptenparkeerkaart actueel te houden met de administratie van de 
gehandicaptenparkeerplaats kunnen bij het vervallen van de Gehandicaptenparkeerkaart gehandicapten-
parkeerplaatsen worden omgezet naar reguliere parkeerplaatsen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het vaststellen van het aanvraagformulier en op de website plaatsen.
- Het vaststellen van de nieuwe procedure/werkwijze.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de bestaande cliënten, (2) publicatie op de 
gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats. 
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   marktvergunning (vast)      31.

om handel te drijven op een markt is een marktvergunning benodigd. met een 

marktvergunning reguleren gemeenten het aantal marktplaatsen op een dag- 

of weekmarkt. daarnaast hanteren veel gemeenten een ‘branchering’ op de 

markt. dit houdt in dat gemeenten erop toezien dat niet teveel handelaren met 

hetzelfde soort handel op de markt staan. variatie in het productaanbod wordt 

hierdoor gewaarborgd. dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de markt.

indien de vraag naar marktplaatsen het aanbod overtreft, gaat de toewijzing 

van marktplaatsen via een wachtlijst. het indienen van een aanvraag voor een 

marktvergunning biedt dus nog geen garantie voor een (spoedige) toewijzing 

van een marktplaats.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor het innemen van een marktplaats. In de praktijk 
zijn er vooral verschillen in de aanvraagprocedure. Verschillen in de aanvraagprocedure komen vooral door de 
bewijsstukken die met de aanvraag moeten worden meegestuurd. Er zijn gemeenten die een Marktvergunning 
verlenen op basis van een ingevuld formulier waarbij een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt 
gevraagd. Er zijn ook gemeenten die naast een aanvraagformulier een bewijs van inschrijving bij het Centraal 
Registratiekantoor opvragen. Andere gemeenten vragen daarnaast ook nog een uittreksel van het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en/of een kopie van het legitimatiebewijs op.
Wanneer voor een markt meer aanvragen zijn dan dat er plaats is, hanteren gemeenten vaak een wachtlijst. 

Best Practice 

Vergunningstelsel met onbeperkte geldigheidsduur en vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken  
van de indieningsvereisten. 

      Door het afgeven van de Marktvergunning voor onbepaalde tijd zal het aantal aanvragen afnemen. Wanneer 
het aantal te verlenen vergunningen beperkt is, mag op basis van artikel 12 van de Dienstenrichtlijn en artikel 
33 van de Dienstenwet de vergunning niet voor onbepaalde tijd worden verleend.

      Wanneer een plaats vrijkomt op de markt is de verlening van de Marktvergunning aan de eerstvolgende op  
de wachtlijst een formaliteit en kan de vergunning direct worden afgegeven. Wanneer tijdens de aanvraag 
van een Marktvergunning al direct plaats is op de markt, kan door balieafhandeling van de aanvraag de 
doorlooptijd 1 dag bedragen. 
In de gemeente Almelo wordt de marktvergunning direct aan de balie verleend. De Almelose markt kent geen 
wachtlijsten.

       Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- gegevens over te verhandelen waar 
- gegevens over de gewenste markt 
- inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel 

Een bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor en/of bij de Kamer van Koophandel, en een 
kopie van het legitimatiebewijs zijn overbodige indieningsvereisten. Zo heeft een inschrijving bij het Centraal 
Registratiekantoor geen meerwaarde voor het beoordelen van de aanvraag, omdat dit niets vermeldt over  
de betrouwbaarheid van de ondernemer. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is door iedereen 
online te raadplegen en gegevens uit dit register kunnen door de gemeente zelf worden opgevraagd. Een kopie 
legitimatiebewijs is geen formeel legitimatiebewijs als dit niet geverifieerd wordt door persoonlijk contact 
met de aanvrager aan de balie. Het opvragen van een van deze bewijsstukken bij een aanvraag voor een 
Marktvergunning levert dus alleen maar onnodig extra werk op voor de ondernemer.
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Verordeningstekst 

Wanneer de Marktvergunning wordt toegepast is het noodzakelijk dat de onderstaande verordeningstekst wordt 
opgenomen in de Marktverordening. Wanneer de Marktvergunning wordt toegepast is het noodzakelijk dat 
onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Marktverordening. 

Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Marktverordening.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke  
website en (3) publicatie in lokale kranten.  

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal vergunningen voor een Marktvergunning.
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   standplaatsvergunning (vast)     32.

standplaatsen zijn kramen of mobiele verkoopinrichtingen op openbare grond 

voor het verkopen van goederen, zoals oliebollen, ijs of vis. om het aantal 

standplaatsen te verdelen en het uiterlijk van het straatbeeld te beschermen 

hanteert vrijwel elke gemeente voor het innemen van een standplaats een 

vergunningplicht. met de standplaatsvergunning kan bijvoorbeeld overlast 

door afval en stank worden tegengegaan en kunnen onveilige verkeerssituaties 

worden voorkomen door locaties voor standplaatsen aan te wijzen en voor-

waarden te stellen aan het gebruik van de standplaats. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Vrijwel alle gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor het innemen van standplaatsen. In de praktijk zijn  
er vooral verschillen in de aanvraagprocedure. Er zijn gemeenten die een Standplaatsvergunning verlenen op 
basis van een ingevuld formulier waarbij een beperkte hoeveelheid basisgegevens wordt opgevraagd. Er zijn  
ook gemeenten die naast een aanvraagformulier een bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor 
en/of een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel vragen. Tevens wordt vaak een kopie van  
het legitimatiebewijs gevraagd.

Best Practice 

Vergunningstelsel met onbeperkte geldigheidsduur en vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken  
van de indieningsvereisten. 

      Door het afgeven van de Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd zal het aantal aanvragen afnemen. 
Wanneer het aantal te verlenen vergunningen beperkt is, mag op basis van artikel 12 van de Dienstenrichtlijn 
en artikel 33 van de Dienstenwet de vergunning niet voor onbepaalde tijd worden verleend.

       Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- gegevens over te verhandelen waar 
-  gegevens over de gewenste locatie
- inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel 
In de gemeente Bunnik kan de aanvraag digitaal worden ingediend.

Een bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor en/of bij de Kamer van Koophandel, en een 
kopie van het legitimatiebewijs zijn overbodige indieningsvereisten. Zo heeft een inschrijving bij het Centraal 
Registratiekantoor geen meerwaarde voor het beoordelen van de aanvraag, omdat dit niets vermeldt over  
de betrouwbaarheid van de ondernemer. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is door iedereen 
online te raadplegen en gegevens uit dit register kunnen door de gemeente zelf worden opgevraagd. Een kopie 
legitimatiebewijs is geen formeel legitimatiebewijs als deze niet geverifieerd wordt door persoonlijk contact 
met de aanvrager aan de balie. Het opvragen van een van deze bewijsstukken bij een aanvraag voor een 
Standplaatsvergunning levert dus alleen maar onnodig extra werk op voor de ondernemer. 
De gemeente Zeewolde vraagt bij de aanvraag voor een Standplaatsvergunning geen extra bewijsstukken op.  
De gemeente Steenwijkerland geeft een vergunning af voor onbepaalde tijd.

Verordeningstekst 

De Standplaatsvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Standplaatsvergunning ligt  
in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Standplaatsvergunning wordt toegepast is het noodzakelijk 
dat de onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.
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Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.
2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.
3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

a.  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen  
van redelijke welstand;

b.  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente 
redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het 
verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

Het in de tekst genoemde artikelnummer verwijst naar het betreffende artikel in de model-APV van de VNG.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
      Door het verlenen van de Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd kan de gemeente de vergunning  
nooit meer intrekken.
Antwoord: in de vergunning kunnen regels worden opgesteld wanneer de vergunning komt te vervallen.  
De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat de vergunning vervalt wanneer door herstructurering van  
de openbare weg of ruimte geen plaats meer is voor de standplaats.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke  
website en (3) publicatie in lokale kranten.   

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal vergunningen voor een Standplaatsvergunning. 
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   ventvergunning     33.

venten is het aan de deur verkopen van goederen of diensten. hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om het huis-aan-huis verkopen van groenten, schilderijen, bloemen 

etc. om overlast door venters te voorkomen en onbetrouwbare aanbieders en 

slechte en dubieuze handelswaar te weren hebben veel gemeenten voor het 

venten regels opgesteld.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten hanteren voor het venten een vergunningplicht. Daarnaast gebruikt een aantal gemeenten de 
model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over venten te reguleren. In deze gemeenten zijn voor  
het venten algemene regels opgesteld. Sommige gemeenten zijn verder gegaan en hebben de Ventvergunning 
afgeschaft. 

Bij de gemeenten die een vergunningstelsel hanteren zijn er in de praktijk verschillen in de aanvraagprocedure 
van de vergunning. Het gaat hierbij om de bijlagen die met de aanvraag moeten worden meegestuurd, zoals  
een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of een bewijs van inschrijving bij het 
Centraal Registratiekantoor.

Best Practice 1

Afschaffen van de Ventvergunning.

De ventvergunning kan worden afgeschaft, omdat het risico van overlast of verstoring van de openbare orde 
en zedelijkheid relatief klein is bij het venten. Daarnaast is er weinig risico op wildgroei, omdat de commerciële 
marktwerking zal zorgen voor een goed evenwicht tussen de vraag van goederen van inwoners en het aanbod 
van goederen door venters. Deze Beste Practice sluit aan bij de nieuwe model-APV van de VNG.
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Leek en Rotterdam hebben de Ventvergunning afgeschaft.

Verordeningstekst 

De Ventvergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Ventvergunning ligt in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Wanneer de Ventvergunning wordt afgeschaft, dient het artikel over de Ventvergunning 
in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt. 

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

In de algemene regels kunnen voorwaarden worden opgenomen over het voorkomen van overlast en de tijden 
waarop gevent mag worden. De VNG heeft in haar model-APV de vergunningplicht omgezet in algemene regels.  
De gemeenten Dalfsen, Overbetuwe, Steenwijkerland en Deurne hanteren algemene regels voor het venten.

Verordeningstekst 

Wanneer de Ventvergunning wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk dat onderstaande 
verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.  
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Ventverbod

1.  Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid  
of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen [...] en [...] uur. 
3. Het college kan nadere regels stellen aan het venten.
4.  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet. 

[…] = Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
       Door het invoeren van de Best Practice ontstaat er wildgroei aan ventactiviteiten. 
Antwoord: in de praktijk worden relatief weinig Ventvergunningen aangevraagd. Daarnaast worden aanvragen 
voor Ventvergunningen nagenoeg nooit geweigerd. 

       De SRV-man heeft een zeer vervelend deuntje om zijn koopwaar aan te prijzen. Met een Ventvergunning kan  
dit worden voorkomen. 
Antwoord: de Ventvergunning reguleert de huis-aan-huis verkoop van goederen. Wanneer de SRV-man geluid 
wil maken dat harder is dan de geldende geluidsnormen, dan moet hij een Ontheffing tijdelijke geluidhinder 
aanvragen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van de branche, (2) publicatie op de gemeentelijke  
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Ventvergunning wordt afgeschaft.  
Wanneer de Ventvergunning wordt omgezet in algemene regels kan het toezicht  
op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk moet  
zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd. 
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   ontheffing straatartiest      34.

straatartiesten zijn er in verschillende verschijningen, zoals muzikanten, 

goochelaars, levende standbeelden en portrettekenaars, maar ook bijvoorbeeld 

gidsen. het optreden als straatartiest is vrij. wel kan de gemeente plaatsen 

aanwijzen waar en wanneer het verboden is om als straatartiest op te treden. 

Hier kan in bijzondere situaties met een ontheffing van worden afgeweken.

net als het verspreiden van gedrukte stukken, vallen ook de activiteiten van 

straatartiesten onder de werking van artikel 7, eerste en derde lid, van de 

grondwet. zowel niet-commerciële als commerciële activiteiten vallen onder  

dit artikel. De gemeente mag met een ontheffing alleen regels opstellen waar  

en wanneer straatartiesten mogen optreden, maar heeft niets te zeggen over  

de vorm van het optreden. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over straatartiesten te 
regelen. Deze gemeenten hanteren een ontheffingstelsel om te kunnen sturen op ongewenste vormen van het 
optreden van straatartiesten. Dit laatste gebeurt vaak in de grotere gemeenten. Vrijwel alle gemeenten vragen  
bij de aanvraag van een ontheffing geen bewijsstukken op, maar er zijn enkele gemeenten waar de straatartiest 
zijn kunsten ter goedkeuring moet vertonen aan de ontheffing verlenende ambtenaar. Naast de gemeenten die 
een Ontheffing straatartiest hanteren is er ook een aantal gemeenten die de Ontheffing straatartiest heeft 
afgeschaft. 

Best Practice 1

Het afschaffen van de Ontheffing straatartiest.

De Ontheffing straatartiest kan worden afgeschaft, omdat het risico van overlast, verstoring van de openbare 
orde of aantasting van de zedelijkheid relatief klein is bij het optreden als straatartiest. Daarnaast hebben maar 
weinig gemeenten plaatsen aangewezen waar het verboden is om als straatartiest op te treden, zodat het overal 
binnen de gemeente is toegestaan. De VNG heeft in haar model-APV deze ontheffing als facultatieve bepaling 
opgenomen, zodat gemeenten zelf kunnen bepalen of regulering noodzakelijk is.
De gemeenten Asten en Maasdonk hebben de Ontheffing straatartiest afgeschaft.

Verordeningstekst 

De Ontheffing straatartiest is autonome regelgeving: de juridische basis voor de regulering van het optreden door 
straatartiesten ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Ontheffing straatartiest wordt afgeschaft, 
dient het artikel over de Ontheffing straatartiest in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt. 

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

Wanneer een gemeente meer grip wil hebben op het optreden van straatartiesten kan worden gekozen voor 
algemene regels. In de algemene regels kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat niet meer dan een half uur  
op dezelfde plaats mag worden opgetreden en dat geen overlast mag worden veroorzaakt.  
De gemeente Nieuwegein heeft dergelijke algemene regels vastgesteld. 

Verordeningstekst 

Wanneer gekozen wordt voor het omzetten van de ontheffingplicht in algemene regels is het noodzakelijk  
dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.  

   ontheffing straatartiest34.
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Straatartiest e.d.

1.  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of  
gids op te treden tenzij [maximaal een half uur] op dezelfde plek wordt opgetreden en geen overlast  
voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte wordt veroorzaakt.

2.  De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren. 

[…] = suggestie vanuit SIRA Consulting. Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
        Door het afschaffen van de ontheffingplicht ontstaat het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid door het 
optreden van straatartiesten. 
Antwoord: het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid is klein bij straatartiesten. In de praktijk 
wordt een aanvraag zelden of nooit geweigerd. Wanneer de gemeente toch behoefte heeft aan regulering kan 
worden gekozen voor Best Practice 2: het instellen van algemene regels. Met algemene regels kan worden 
gehandhaafd en overlast worden voorkomen. 

         De gemeente wil alleen straatartiesten die mooi straattheater uitvoeren. 
Antwoord: het is aan het publiek om te bepalen of het optreden van de straatartiest mooi is.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Ontheffing straatartiest wordt afgeschaft. 
Wanneer de Ontheffing straatartiest wordt omgezet in algemene regels kan het 
toezicht op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk 
moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd.  
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   vergunning voor dienstverlening       35.

vergunning voor dienstverlening is ook wel een vergunning voor het op of aan 

de weg postvatten van dienstverlening. postvatten betekent letterlijk ‘ergens 

gaan staan’. enkele gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor het tegen 

betaling aanbieden van dienstverlening. het gaat bijvoorbeeld om fotograferen, 

haarvlechten, schoenpoetsen of het reinigen van afvalcontainers tegen betaling. 

door regels op te stellen voor dienstverlening kan de gemeente overlast 

voorkomen. 

sira consulting - best practices   143  



Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Een aantal gemeenten hanteert voor dienstverlening een vergunningplicht. Dit laatste gebeurt vaak in de  
grotere gemeenten. Daarnaast zijn er veel gemeenten die de model-APV van de VNG gebruiken als uitgangspunt 
om het beleid over dienstverlening te regelen. In deze gemeenten is de Vergunning voor dienstverlening inmiddels 
afgeschaft. 

Best Practice 1

Het afschaffen van de Vergunning voor dienstverlening. 

De Vergunning voor dienstverlening kan worden afgeschaft, omdat het risico van overlast of verstoring van  
de openbare orde en zedelijkheid niet groot is bij dienstverleningsactiviteiten. Verder wordt de verkeersveiligheid 
gewaarborgd door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, dat bepaalt dat ieder zich zodanig dient te gedragen, 
dat er geen gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer niet wordt gehinderd. 
De gemeente Maasdonk heeft de vergunning voor dienstverlening afgeschaft.

Verordeningstekst 

De Vergunning voor dienstverlening is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Vergunning voor 
dienstverlening ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Vergunning voor dienstverlening  
wordt afgeschaft, dient het artikel over de Vergunning voor dienstverlening in de Algemene Plaatselijke 
Verordening te worden geschrapt. 

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

Wanneer een gemeente meer grip wil hebben op het optreden van dienstverleners kan worden gekozen voor 
algemene regels. In deze algemene regels kunnen bijvoorbeeld tijdstippen worden opgenomen waarop geen 
diensten mogen worden verleend. 

Verordeningstekst 

Wanneer gekozen wordt voor het omzetten van de vergunningplicht in algemene regels is het noodzakelijk  
dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.   

   vergunning voor dienstverlening       35.
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Dienstverlening

1.  Het is verboden diensten te verlenen indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,  
de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden diensten te verlenen op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen [...] en [...] uur. 
3. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het verlenen van diensten.
4.  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp  

wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 

[...] = Is nader door de gemeente te bepalen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
        Door het afschaffen van de Vergunning voor dienstverlening kunnen mensen met kwade bedoelingen niet  
worden geweerd. 
Antwoord: mensen met kwade bedoelingen kunnen niet met een vergunning worden geweerd. Ook met een 
vergunning zijn criminele activiteiten mogelijk. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat mensen met kwade 
bedoelingen een vergunning aanvragen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Vergunning dienstverlening wordt 
afgeschaft. Wanneer de Vergunning dienstverlening wordt omgezet in algemene 
regels kan het toezicht op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels 
in de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.   
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   rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje)       36.

mensen die recht hebben op een periodieke uitkering voor levensonderhoud 

(www, ioaw, ioaz of bbz) zijn verplicht veranderingen in hun persoonlijke 

of financiële situatie door te geven aan de gemeente. Deze gegevens zijn nodig 

om vast te kunnen stellen of iemand recht heeft op een uitkering. het formulier 

dat hier doorgaans voor wordt gebruikt is het rechtmatigheidsonderzoeks-

formulier (rofje). de hoogte van een uitkering wordt berekend aan de hand van 

eventuele eigen verdiensten, maar ook aan de hand van het aantal gezinsleden, 

woonsituatie, etc. bij het gros van de gemeenten dient het rechtmatigheids-

onderzoeksformulier door de uitkeringsgerechtigde maandelijks te worden 

ingevuld en ingediend.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In een aantal gemeenten moeten uitkeringsgerechtigden maandelijks een Rechtmatigheidsonderzoeksformulier 
opsturen naar de gemeente. Daarnaast zijn er gemeenten waarbij de uitkeringsgerechtigde alleen wijzingen in de 
persoonlijke of financiële situatie aan de gemeente moeten doorgeven. Vaak gebeurt dit dan met een zogenaamd 
mutatie- of wijzigingsformulier.

In de praktijk worden verschillen geconstateerd in het aantal keer dat informatie over de persoonlijke en/of 
financiële situatie moet worden aangeleverd én in het aantal bewijsstukken. Veel gemeenten vragen diverse 
bewijsstukken op, zoals een bewijs van inkomen en/of een arbeidsovereenkomst. Er zijn ook gemeenten die geen 
bewijsstukken opvragen.

Best Practice 

Afschaffen van het maandelijks laten opsturen van een Rechtmatigheidsonderzoeksformulier en uitkeringsgerechtigden 
alleen wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie laten doorgeven.

        In de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ is alleen opgenomen dat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn alle informatie 
aan de gemeente te leveren wanneer deze informatie van invloed kan zijn op hun recht op bijstand. In de wet 
worden echter aan deze informatieverplichting geen uitvoeringseisen gesteld.  
De gemeenten Boxmeer, Emmen en Veldhoven hebben het Rechtmatigheidsonderzoeksformulier afgeschaft. 
Enkel wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie moeten worden doorgegeven. Het effect hiervan op 
de Administratieve Lasten voor de aanvragers en de gemeente is groot, want het gaat hier om een maandelijks 
terugkerend proces.

        Digitaal aanbieden van het mutatie- of wijzigingsformulier.

Verordeningstekst 

In de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ is de verplichting opgenomen dat uitkeringsgerechtigden informatie  
aan de gemeente moeten verschaffen als die informatie van invloed kan zijn op het recht op bijstand.  
Deze informatieverplichting is daarmee een product dat wordt uitgevoerd in medebewind. Op grond van  
artikel 8 van de Wet werk en bijstand dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen waarin onder  
andere regels worden gesteld over het verlagen van de bijstand, het verhogen en verlagen van de norm- 
bedragen en scholing en opleiding. De tekst van die verordening mag geen belemmering vormen om het 
Rechtmatigheidsonderzoeksformulier te vervangen door een wijzigingsformulier.  

   rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje)              36.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
        De hoogte van de inkomsten van de doelgroep verandert met hoge frequentie, waardoor de gemeente veel  
wijzigingen moeten verwerken.  
Antwoord: dat is bij het maandelijks laten opsturen van het Rechtmatigheidsonderzoeksformulier ook het geval. 
Echter, bij een merendeel van de uitkeringsgerechtigden verandert de situatie nauwelijks en voor deze mensen 
hoeft de gemeente maandelijks geen gegevens te verwerken. Gegevens moeten alleen worden verwerkt indien 
zich wijzigingen voordoen. Dit heeft tevens een positief effect op de Bestuurlijke Lasten van de gemeente.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het mutatie- of wijzigingsformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van bestaande cliënten, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor een uitkering.

149  sira consulting - best practices   



37.

150  sira consulting - best practices   



   wmo-voorzieningen      37.

de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) zorgt er voor dat mensen  

zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de 

samenleving. het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, bij het 

vervoer of bij het ontmoeten van andere mensen. de wmo is van kracht sinds  

1 januari 2007 en verving de welzijnswet, de wet voorzieningen gehandicapten 

(wvg) en delen van de algemene wet bijzondere ziektenkosten (awbz). 

gemeenten hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering van de wmo vorm te 

geven, waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. 
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In een aantal gemeenten is de uitvoering van het Wmo-beleid uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties.  
Zulke uitvoeringsinstanties voeren vaak het Wmo-beleid uit voor meerdere gemeenten. In de uitvoering van  
het Wmo-beleid worden in de praktijk verschillen geconstateerd in de indicatiestelling en de aanvraagprocedure 
van de Wmo-voorzieningen. Steeds meer gemeenten streven ernaar om de indicatiestelling zelf uit te voeren, 
waarbij alleen de complexe gevallen worden doorverwezen naar een keuringsinstelling zoals het Centrum 
Indicatiestelling Zorg. Een aanvraag voor een Wmo-voorziening moet in veel gemeenten gebeuren door middel 
van een formulier waarin naast de hulpvraag, ook gegevens over bijvoorbeeld de aard van de handicap en het 
inkomen moeten worden ingevuld, eventueel aangevuld met bewijsstukken. Na het opsturen van het formulier 
vindt vervolgens een gesprek plaats met een Wmo-consulent. 

Best Practice 

Categoriale uitzonderingen en indicatiestelling en inventarisatie van de hulpvraag tijdens een bezoek bij de cliënt thuis. 

  Geen controle of verantwoording vooraf voor eenvoudige woningaanpassingen die worden verstrekt vanuit 
de Wmo (douchezitjes, handgrepen, verhoogde toiletpotten, etc.). De gemeente Groningen heeft besloten om 
eenvoudige woningaanpassingen tot € 2.500 uit te voeren zonder dat daarvoor een medische indicatie nodig 
is. Douchezitjes, beugels, verhoogde toiletpotten en ander eenvoudige woningaanpassingen zijn daardoor 
gemakkelijker verkrijgbaar voor minder valide inwoners.

       Opstellen van heldere selectiecriteria (zoals alle inwoners van 75 jaar en ouder) waarin is bepaald dat iedereen 
die hieraan voldoet recht heeft op een voorziening of regeling.

       In de gemeente Tynaarlo wordt het inventariseren van de hulpvraag en het doen van een indicatiestelling bij 
de cliënt thuis gedaan. Het voordeel van het inventariseren van de hulpvraag bij de cliënt thuis, is dat alle 
bewijsstukken, bijvoorbeeld inkomensgegevens, aanwezig zijn. Dit voorkomt dat incomplete aanvragen worden 
ingediend. Door als gemeente er voor te kiezen bij zo veel mogelijk cliënten de indicatiestelling zelf te doen, 
wordt het aantal cliënten dat moet worden doorverwezen beperkt. Dit verkort de aanvraagtijd van een Wmo-
voorziening. Daarnaast kunnen andere hulpbehoeften bij de cliënt worden geïdentificeerd en voorzieningen 
hiervoor worden aangevraagd.

       Uitvoeren van één integrale inkomenstoets. Een van de manieren in de gemeente Houten om het niet-gebruik 
van gemeentelijke regelingen tegen te gaan is dat zij integraal één inkomenstoets voor de Wmo, Bijzondere 
bijstand, Schuldhulpverlening en minimavoorzieningen hanteren. Deze inkomenstoets wordt maximaal 
hergebruikt.

       Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanmeldformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- burgerservicenummer 
- omschrijving van de hulpvraag

   wmo-voorzieningen    37.
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Verordeningstekst 

De juridische basis voor de Wmo ligt in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is daarmee een product  
in medebewind. Op basis van artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten gemeenten een 
Wmo-verordening hebben. De tekst van deze verordening mag geen belemmering vormen om de Best Practice  
in te voeren.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
       Geen indicatiestelling vooraf voor eenvoudige woningaanpassingen werkt fraude in de hand. 
Antwoord: de controle vooraf is een relatief zware last voor de goedwillende meerderheid en sluit het risico op 
fraude inderdaad niet uit. Het is mogelijk dat iemand fraudeert, maar de kans daarop is naar verwachting klein 
en de kans op fraude weegt niet op tegen de verantwoordingslasten (regelen indicatie, beoordelingsprocedure 
en wachttijden). De gedachte hierachter is dat de kosten van mogelijke fraude niet opwegen tegen de kosten 
van het toezicht en de bijkomende Administratieve Lasten voor zowel de aanvrager, de instantie die de 
hulpmiddelen uitgeeft, als voor de gemeente.

       De indicatiestelling en inventarisatie van de hulpvraag tijdens een bezoek bij de cliënt thuis brengt voor  
de gemeente door de vele thuisbezoeken grote lasten met zich mee. 
Antwoord: vooral bij de Wmo staat het belang van de cliënt voorop, waardoor investeringen in de Wmo  
zijn gerechtvaardigd. Zo kan de woon- en levenssituatie worden geïnventariseerd en een gecoördineerde 
hulpvraag worden aangeboden. Daarnaast wordt met de Best Practice voorkomen dat onvolledige aanvragen 
worden ingediend, waarmee extra lasten voor de gemeente worden voorkomen.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van de bestaande cliënten, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen van een Wmo-voorziening.
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   bijzondere bijstand (voor bestaande cliënten)38.

bijzondere bijstand is een voorziening voor mensen met een inkomen rond 

bijstandsniveau. als zij in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten 

moeten maken die zij zelf niet kunnen betalen, kan de gemeente bijzondere 

bijstand verlenen. de gemeente kan bijvoorbeeld een bril, babyuitzet of 

woninginrichting vergoeden, maar ook extra hoge stookkosten als gevolg van 

reumaklachten. 

soms kan bijzondere bijstand in de vorm van een lening worden verkregen.  

het gaat dan om aankopen waarvoor iemand op dit moment geen geld heeft, 

maar dit normaal gesproken zelf moet betalen.  

het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van een wasmachine of koelkast. 

gemeenten stellen zelf de voorwaarden voor het geven van bijzondere bijstand 

vast. beoordeling vindt plaats aan hand van de persoonlijke omstandigheden 

van de aanvrager.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

In de praktijk worden verschillen geconstateerd in de aanvraagprocedure van de Bijzonder bijstand voor 
bestaande cliënten. Er zijn gemeenten die voor de aanvraag van Bijzondere bijstand een ingevuld formulier met 
meerdere bewijsstukken opvragen, zoals bewijs van gemaakte kosten, kopie legitimatiebewijs, bewijs van wonen 
in de gemeente en inkomensgegevens. Er zijn ook gemeenten die de bewijsstukken beperken tot een bewijs van de 
gemaakte kosten.

Best Practice 

Aanvraag met vereenvoudigde aanvraagprocedure door het beperken van de indieningsvereisten.

       De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Houten verlenen Bijzondere bijstand aan bestaande cliënten enkel 
op basis van een bewijs van betaling of het originele besluit van de zorgverzekeraar als bewijsstuk. Hierdoor kan 
de aanvraag aan de balie worden afgehandeld. Enkele dagen na afhandeling en toekenning van de aanvraag 
kunnen bestaande cliënten over hun geld beschikken. 

       Uitvoeren van één integrale inkomenstoets. Een van de manieren in de gemeente Houten om het niet-gebruik 
van gemeentelijke regelingen tegen te gaan is dat zij integraal één inkomenstoets voor de Bijzondere bijstand, 
Wmo, Schuldhulpverlening en minimavoorzieningen hanteren. Deze inkomenstoets wordt maximaal 
hergebruikt.

       Minimaliseren en digitaal aanbieden van het aanvraagformulier door uit te gaan van: 
- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
- reden en hoogte van de gemaakte kosten 
In de gemeente Almelo, Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Waddinxveen kan de aanvraag 
digitaal worden ingediend.

Verordeningstekst 

De juridische basis voor de bijzondere bijstand ligt in de Wet werk en bijstand en is daarmee een product dat 
wordt uitgevoerd in medebewind. Veel gemeenten hebben een Verordening bijzondere bijstand. De tekst van  
deze verordening mag geen belemmering vormen om de Best Practice in te voeren.

   bijzondere bijstand (voor bestaande cliënten)    38.
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
       Het opvragen van één enkel bewijsstuk werkt fraude in de hand.  
Antwoord: het risico op fraude zal altijd blijven bestaan ongeacht de hoeveelheid bewijsstukken die een 
aanvrager moet indienen. De gemeente kan echter wel toetsen op de rechtmatigheid. Toetsing op de 
rechtmatigheid van de aanvraag kan gebeuren aan de hand van de gegevens die reeds in het bezit zijn van de 
gemeente. Dit is enkel van toepassing op bestaande cliënten. Daarnaast kan op fraude worden gecontroleerd 
wanneer opvallend vaak verzoeken voor bijzondere bijstand worden gedaan. 

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Het aanvraagformulier op de website plaatsen.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep door 
(1) het aanschrijven van de bestaande cliënten, (2) publicatie op de gemeentelijke 
website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan op de huidige capaciteit blijven. De wijzigingen leiden niet tot  
een verandering van het aantal aanvragen voor Bijzondere bijstand aan bestaande 
cliënten.
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   collectevergunning 39.

collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen, 

waarbij de opbrengst is bestemd voor een liefdadig of ideëel doel. onder 

collecteren wordt ook verstaan het bij het aanbieden van goederen of diensten 

aanvaarden van geld of goederen, waarbij de opbrengst ook naar een liefdadig 

of ideëel doel gaat. gemeenten kunnen om meerdere redenen de behoefte 

hebben om collecteren te reguleren. zo kan met regulering worden beoogd 

inzicht te krijgen welke collectes waar en wanneer worden gehouden. 

daarnaast kan regulering voorkomen dat burgers of bedrijven overlast ervaren 

als gevolg van een overvloed aan collectes of door collectes met een dubieuze 

achtergrond. 

een collectevergunning geeft regels om te collecteren binnen de gemeente  

en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om lokale collectes met het landelijke 

collecterooster van het centraal bureau fondsenwerving (cbf) af te stemmen.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over de Collectevergunning 
te reguleren. Deze gemeenten hanteren een vergunningstelsel. Daarnaast zijn er gemeenten die de Collectevergunning 
(deels) hebben omgezet in algemene regels, maar zijn er ook enkele gemeenten die de Collectevergunning hebben 
afgeschaft, bijvoorbeeld de gemeenten Goes en Leek.

Bij de beoordeling van de aanvraag van een collectevergunning wordt rekening gehouden met de collectes van 
organisaties die op het landelijk collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving staan. Voor collectes die 
niet op het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke 
collectes zijn gepland. Dit zijn de zogenaamde “vrije perioden”.

Best Practice 1

Afschaffen van de Collectevergunning. 

       Door publicatie van het collecterooster van het CBF op de infopagina van de gemeente in de lokale krant en op 
internet kunnen burgers kennis nemen van welke instellingen wanneer collecteren. Daarnaast kunnen lokale 
verenigingen of instellingen door publicatie van het collecterooster hun moment van collecteren aanpassen  
aan het collecterooster van het CBF.

       Overlast door collecteren zal gering zijn, omdat de gemeente er vanuit mag gaan dat burgers mondig genoeg 
zijn om zelf te bepalen of zij geld of goederen aan een bepaald doel willen geven.

Verordeningstekst 

De Collectevergunning is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Collectevergunning ligt in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Collectevergunning wordt afgeschaft dient het artikel over  
de Collectevergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt. 

   collectevergunning    39.
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Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels.

In de algemene regels is gewaarborgd dat de fondsen die zijn vermeld op het landelijke collecterooster van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving hun bijzondere positie behouden. In de aan hen toegewezen weken mag 
geen enkele andere instelling of fonds collecteren. Voor de weken buiten deze aangewezen periodes kunnen 
andere verenigingen en stichtingen collecteren. Om er voor te zorgen dat de gemeente de collecteopbrengsten 
van organisaties die aangesloten zijn bij het CBF niet hoeft te melden aan het CBF kan in de algemene regels 
de verplichting worden opgesteld dat de organisaties dit zelf moeten doen. Indien gewenst kan de gemeente de 
meldingsplicht koppelen aan algemene regels. 
De gemeente Boxmeer hanteert algemene regels met een meldingsplicht. Het voordeel van de meldingsplicht  
is dat de gemeente de collectes op elkaar kan afstemmen. Dit is voordelig voor zowel de collecterende instanties,  
als de burgers.

Verordeningstekst 

Wanneer de Collectevergunning gedeeltelijk wordt omgezet in algemene regels met een meldingsplicht is het 
noodzakelijk dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Inzameling van geld of goederen

1.  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te  
houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

2.  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, 
waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten 
aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt  
dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

3.  Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.
4.  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor:

a.  instellingen die zijn vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving 
en die geld of goederen inzamelen in de aan hen door het Centraal Bureau Fondsenwerving toegewezen 
periode;

b.  in de gemeente […] gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een  
doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps) belang is en die geld of goederen inzamelen buiten  
de periodes die door het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn toegewezen aan gecertificeerde instellingen 
en zich hebben gemeld bij de gemeente.

[...] = Is nader door de gemeente te bepalen. 
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Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
       Het is de gemeente verplicht de collecteopbrengst bij het CBF te melden. 
Antwoord: de verplichting van het melden van de collecteopbrengst ligt niet bij de gemeente, maar bij de 
organisaties die bij het CBF zijn aangesloten. Deze organisaties dienen de collecteopbrengst niet bij de gemeente, 
maar bij het CBF te melden.

       Door het toepassen van algemene regels kan de gemeente de collectes niet meer op elkaar afstemmen. 
Antwoord: het landelijke collecterooster is bekend bij alle verenigingen en stichtingen. Zij kunnen zelf hun 
collectes hier op afstemmen in samenspraak met de gemeente. Door deze ‘marktwerking’ wordt de samenloop 
van collectes beperkt. Tevens kan via een collectemelding inzichtelijk worden gemaakt wanneer collectes worden 
georganiseerd. Dit kan op de gemeentelijke evenementenkalender worden vermeld.

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) het aanschrijven van lokale verenigingen en stichtingen, (2) publicatie  
op de gemeentelijke website en (3) publicatie in lokale kranten.

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Collectevergunning wordt afgeschaft. 
Wanneer de Collectevergunning wordt omgezet in algemene regels kan het toezicht 
op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels in de praktijk moet zowel 
bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden gehandhaafd.

40.
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   vergunning snuffelmarkten  40.

een snuffelmarkt is een eenmalige markt in een voor het publiek toegankelijk 

gebouw waar vooral tweedehands en incourante goederen worden verhandeld 

of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. andere benamingen 

voor een snuffelmarkt zijn vlooienmarkten of rommelmarkten. vaak wordt  

een snuffelmarkt gecombineerd met het plaatsen van kermisachtige attracties 

zoals een draaimolen of een springkussen. 

het grootste verschil met een braderie is dat snuffelmarkten in gebouwen  

plaatsvinden en braderieën plaatsvinden in de openlucht. voor eenmalige 

markten in de openlucht is een evenementenvergunning nodig.

snuffelmarkten kunnen gepaard gaan met overlast voor omwonenden, 

bijvoorbeeld door geluidsoverlast, verhoogde parkeerdruk en verstoring van  

de openbare orde. hierdoor kan binnen de gemeente de behoefte bestaan  

om regels op stellen voor het houden van snuffelmarkten. vaak is voor het 

organiseren van een snuffelmarkt een vergunning vereist, waarmee de  

gemeente voorwaarden aan de organisator kan stellen om overlast te beperken.
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Verschil in uitvoering tussen gemeenten

Veel gemeenten gebruiken de model-APV van de VNG als uitgangspunt om het beleid over snuffelmarkten te 
reguleren. Deze gemeenten hanteren een vergunningstelsel voor het organiseren van een snuffelmarkt. Ook zijn 
er gemeenten, zoals de gemeente Kaag en Braassem, die de Snuffelmarktvergunning ondergebracht hebben in 
de Evenementenvergunning. Sommige gemeenten proberen de vergunning te dereguleren en komen dan uit 
bij algemene regels met een meldingsplicht. Ook de VNG heeft deze optie opgenomen in de toelichting bij haar 
model-APV. 

Best Practice 1

Afschaffen van de Vergunning snuffelmarkten.

       Via bestaande wet- en regelgeving kan worden opgetreden tegen mogelijke overlast als gevolg van bijvoorbeeld 
parkeren.

       De veiligheid van bezoekers van een snuffelmarkt blijft met het afschaffen van de Vergunning snuffelmarkten 
gewaarborgd, doordat in veel situaties ook een Tijdelijke gebruiksvergunning nodig is.  
 
De gemeente Nijkerk heeft de vergunning Snuffelmarkten afgeschaft.

Verordeningstekst 

De Vergunning snuffelmarkten is autonome regelgeving: de juridische basis voor de Vergunning snuffelmarkten 
ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer de Vergunning snuffelmarkten wordt afgeschaft dient  
het artikel over de Vergunning snuffelmarkten in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden geschrapt.

Best Practice 2

Omzetten van de vergunningplicht in algemene regels. 

      In de algemene regels (eventueel aan te vullen met nadere regels) kunnen zaken worden opgenomen  
over hinder, veiligheid, activiteiten en aantal bezoekers.

Verordeningstekst 

Wanneer de vergunning voor een snuffelmarkt wordt omgezet in algemene regels is het noodzakelijk  
dat onderstaande verordeningstekst wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 
 

   vergunning snuffelmarkten    40.
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Organiseren van een snuffelmarkt

1.  Het is verboden een snuffelmarkt te organiseren indien: 
a. de activiteit strijdig is met het bestemmingsplan 
b. overmatige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt 
c.  de burgemeester het organiseren van de snuffelmarkt verboden heeft in het belang  

van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.
2.  Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend  

in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
3.  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid of de woon- en  

leefomgeving nadere regels stellen.

Omgaan met (schijn)argumenten tegen de Best Practice
       Als we niet oppassen, dan wordt iedere week een snuffelmarkt georganiseerd. 
Antwoord: wanneer op grote regelmaat een gebouw gebruikt wordt voor een snuffelmarkt,  
dan wordt de bestemming van het gebouw structureel gewijzigd. Een snuffelmarkt kan dus  
alleen een beperkt aantal keer per jaar worden gehouden in een gebouw. 

Aandachtspunten

wet- en regelgeving

communicatie

toezicht

- Aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening.  

-  De wijzigingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de doelgroep  
door (1) publicatie op de gemeentelijke website en (2) publicatie in lokale kranten. 

-  Het toezicht kan vervallen, wanneer de Vergunning snuffelmarkten wordt 
afgeschaft. Wanneer de Vergunning snuffelmarkten wordt omgezet in algemene 
regels kan het toezicht op de huidige capaciteit blijven. Het naleven van de regels 
in de praktijk moet zowel bij een vergunningstelsel als bij algemene regels worden 
gehandhaafd.
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