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nieuwkoop
Bijlage 1 bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 13 november 2014 en als
zodanig gewaarmerkt door de griffier, nr. 2014-109

5" Verordening tot wijziging van de " Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012",
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 september 2012 en zoals sindsdien gewijzigd.
Artikel 1
De Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1:2, derde lid, wordt na 'als bedoeld in artikel 2:11' ingevoegd:, tweede lid, aanhef en
onder a,.
B.
In artikel 2:12, vierde lid wordt 'het Provinciaal wegenreglemenť vervangen door: 'de provinciale
wegenverordening'.
C.
In artikel 2:39, tweede lid, onder a, wordt 'de minister van Justitie 'vervangen door: de minister
van Veiligheid en Justitie.
D.
In artikel 2:48, eerste lid, wordt na 'Het is' ingevoegd: voor personen die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt.
E.
In artikel 2:57, tweede lid wordt na 'geleidehond' ingevoegd: of sociale hulphond en wordt 'na
'opleidt tot geleidehond' ingevoegd: of sociale hulphond.
F.
In artikel 2:58, vierde lid wordt na 'geleidehond' ingevoegd: of sociale hulphond.
G.
In artikel 2:60, tweede lid, vervalt na 'plaats die 'het woord 'een' en wordt na 'gelegen binnen'
ingevoegd: een.
H.
In artikel 3:5, tweede lid, onder c, wordt '273a 'vervangen door: 273f.
I.
In artikel 3:9, vierde lid wordt na 'gedurende' ingevoegd: een.
J.
In artikel 4:2, tweede lid, wordt 'artikel 4:113, eerste lid' vervangen door: artikel 3.148, eerste lid.

K
Artikel 5:15 komt te luiden als volgt
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,
de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op zondagen
en maandag tot en met zaterdag tussen 21:00 en 09:00 uur.
3. Het verbod om te venten op zondag geldt niet voor het venten met ijs voor directe
consumptie.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien
door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
5. Het verbod in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op het venten met
gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten of gevoelens worden
geopenbaard.
L.
Artikel 5:16 vervalt.
M.
In artikel 5:53, vierde lid, wordt 'gelden niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen
wordt voorzien' vervangen door 'zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door'
en wordt na 'de Wet beheer rijkswaterstaatswerken' toegevoegd 'de Waterweť en wordt 'de
Verordening bescherming landschap en natuur Zuid-Holland' vervangen door 'de provinciale
Verordening Ruimte'.
N.
In artikel 5:66, eerste lid wordt na 'veranderen of gebruik van een' toegevoegd het woord
'ligplaats' en wordt het woord 'gemeenten' vervangen door 'gemeente'.
O
In artikel 5:66, derde lid, wordt 'het Binnenvaartpolitiereglement, het Algemeen reglement van
politie voor rivieren en rijkskanalen en het vaarreglement Zuid Holland' vervangen door 'het
Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement,
de Waterwet of de provinciale Vaarwegenverordening'.
P.
Aan artikel 5:34 wordt een lid toegevoegd luidende:
6. Op de ontheffing als bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 13 november 2014, nummer
2014-109

de griffier,
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de vicevoorzitter,

