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Bijlage 1 bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 19 september 2013
en als zodanig gewaarmerkt door de griffier, nr. 2013-091
2 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2012, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 september 2012 en zoals sindsdien
gewijzigd.
e

Artikel I
A. Aan artikel 2:25 Evenement wordt:
1. een zesde lid toegevoegd dat luidt als volgt: "6 In afwijking van het bepaalde
in artikel 1:2 Beslistermijn, eerste lid onder 1, beslist het bevoegde
bestuursorgaan op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:25,
eerste lid, binnen dertien weken na de dag waarop de aanvraag is
ontvangen.
2. een zevende lid toegevoegd dat luidt als volgt:"7 In afwijking van het
bepaalde in artikel 1:3 Indiening aanvraag, eerste lid onder 1, geldt voor een
aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:25 dat indien een aanvraag
wordt ingediend minder dan dertien weken vóór het tijdstip waarop de
aanvrager de vergunning nodig heeft, het bevoegde bestuursorgaan kan
besluiten de aanvraag niet te behandelen.
B.

In artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen wordt":
1.
in het eerste lid, onder a, het getal "12" vervangen door het getal "24";
2.
In het eerste lid, onder b, het getal "4" vervangen door het getal "8".

C.

Na artikel 2:44 wordt een nieuw artikel 2:44a ingevoegd dat luidt als volgt.
Artikel 2:44a Verbod op het vervoeren van geprepareerde voorwerpen
1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij
zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen
van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp
niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

D. Artikel 5:79 Varen met motorvaartuigen wordt gewijzigd als volgt:
1. na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
2. De motorvergunning als bedoeld in het eerste lid geldt voor de volgende
wateren:
a.
De Meijewetering lopende van de Vliet tot aan de voormalige
Meijemolen, de Ringsloot in de kern Nieuwkoop van de voormalige
molen bij de Zuideindenseweg tot de Teuntjesbrug, de Vliet, de
Kadewetering, het Mallegat, de Ziendevaart, de Elleboogsvaart, de
Oudevaart, de Gemeentevaart, het Schepengat, de vaargeul van het
Maarten Freeke Wije, de Noordeinderplas en de Zuideinderplas.
b.
De Kerksloot, Machinesloot, Vetweisloot en het gedeelte van de
Meesloot tussen de genoemde sloten.
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c.

De Jaagpadsloot, Brampjesgat, de Kleinepolder en het Maarten Freeke
Wije voor zover gelegen buiten de hoofdvaarroute en eigendom zijnde
van de Vereniging Natuurmonumenten of de heer S. Bodegraven.
d.
Alle overige wateren in de voormalige polder Nieuwkoop en Noorden als
de houder van de motorvergunning eigenaar is van het water of als de
houder van de motorvergunning in het bezit is van een door de eigenaar
ondertekende verklaring waaruit blijkt dat deze daarvoor toestemming
geeft. Deze verklaring moet de tijdsduur van de toestemming vermelden
en de naam aan wie de toestemming is verleend.
2. Na het nieuwe tweede lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat luidt als
volgt:
3. Het college is bevoegd nadere regels te stellen.
3. Het huidige artikellid "2" wordt vernummerd tot "4" en het huidige artikellid "3"
wordt vernummerd tot "5".
Artikel II
1. Deze verordening kan worden aangehaald als de 2e wijzigingsverordening van
de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012".
2. Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na haar
bekendmaking.
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