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nieuwkoop
Bijlage behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 17 september 2015
en als zodanig gewaarmerkt door de griffier, nr. 2015-091

6 Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012",
vastgesteld bij raadsbesluit van 13 september 2012 en zoals sindsdien gewijzigd
e

Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 wordt als volgt gewijzigd;
A. in Afdeling 8A Woon en leefklimaat, komt 'paragraaf 1 Toezicht op smart-, head en growshops'
te luiden als volgt: paragraaf 1 Toezicht op smart- en headshops.
B. In artikel 2:34a, onder b komt 'growshop' te vervallen.
C. Artikel 2:34b, tweede lid komt te luiden als volgt:
2. De vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt voor wat betreft het grondgebied van de
gemeente verleend voor maximaal één smart- of headshop.
D. Artikel 2:34n wordt komt te luiden als volgt:
1. Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken
tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen.
2. Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken
tijdens bijeenkomsten, die gericht zijn op personen, die niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.
3. Het verbod in lid 2 is niet van toepassing op activiteiten van sportieve, culturele, sociaalculturele of religieuze aard.
4. Paracommerciële inrichtingen in dorpshuizen, culturele centra, kerkelijke centra en sociaalculturele verenigingen zijn uitgezonderd van het gestelde in de leden 1 en 2, voor zover het
aantal van de in deze leden aangeduide bijeenkomsten tezamen het maximum van 24 per
jaar niet overschrijdt.
5. De paracommerciële inrichting als bedoeld in lid 4 doet uiterlijk 10 werkdagen voor een
bijeenkomst als bedoeld in de leden een en twee hiervan melding aan de burgemeester.
6. In afwijking van artikel 2:34m geldt voor een tijdig gemelde bijeenkomst als bedoeld in lid 4
de eindtijd van de bijeenkomst, tot uiterlijk 24:00 uur.
E. Artikel 2:57 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid onder d wordt na 'recreatie-Znatuur-Zplassengebied' ingevoegd 'of op een
andere door het college aangewezen plaats of gebied'
F. Artikel 2:58 wordt als volgt gewijzigd:
1. Toegevoegd wordt een vierde lid dat luidt:
Het college is bevoegd een plaats of gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen waar de
eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de
hond in de openbare ruimte direct worden opgeruimd.

2.
3.

Het vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid;
In het (nieuwe) vijfde lid wordt "Vrijstelling van lid 1 en 2" vervangen door "Vrijstelling van lid
1, 2 en 4'.

G. In artikel 4:3, tweede lid wordt 'artikel 4:113, eerste lid' vervangen door: artikel 3:148, eerste
lid.
H. Artikel 5:15, derde lid komt te luiden als volgt:
3. Het verbod als bedoeld in het tweede lid geldt niet voor het venten met voor directe
consumptie geschikte etenswaren, voor zover dat niet aan de deur gebeurt, op zondagen tussen
09.00 uur en 21.00 uur.
İ, Artik el 5:62 Hinder door vaartuigen wordt als volgt gewijzigd:
I . Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
Het college is bevoegd nadere regels te stellen over het gebruik en de doorvaart breedte van
dit water.
2. Het tweede, derde en vierde lid wordt vernummerd tot respectievelijk derde, vierde en vijfde
lid.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bek endmak ing.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 17 september
2015, nummer 2015-091

ć/

E
R. van H
E.R.
Holthe
griffier

N.H.M. Oosterhof-Heemsk erk
plaatsvervangend vice-voorzitter

