gemeente nieuwkoop gemeenteraad

Bijlage 1 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 23
september 2010 en als zodanig gewaarmerkt, nr. 2010-0093

e

3 Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2009”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 28 april 2009 en zoals sindsdien
gewijzigd
Artikel I
A. Aan artikel 1:1 wordt toegevoegd, onder vervanging van de punt na onderdeel i. door
een puntkomma, een onderdeel j. dat luidt:
bevoegd gezag: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
B. Artikel 1:2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “na de dag waarop de aanvraag ontvangen is”
vervangen door: na de datum van ontvangst van de aanvraag.
2. Toegevoegd wordt een derde lid, dat luidt:
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3:9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een
vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2:10A. 2:11, 2:12 of artikel 4:11.
C. Artikel 1:8 wordt als volgt gewijzigd:
In de aanhef wordt de zinsnede ”door het daartoe bevoegde gezag ”vervangen door:
door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan”.
D. Artikel 2.1, derde lid komt te luiden:
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of
vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter
voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
E. Artikel 2:10A wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de
publieke functie ervan” wordt vervangen door: Omgevingsvergunning voor het
plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan
2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder voorafgaande vergunning van het
college” vervangen door: zonder vergunning van het bevoegd gezag.
3. Het eerste lid onder b komt te vervallen.
4. Het tweede lid onder c wordt hernummerd tot tweede lid onder b.
F. Artikel 2:10B wordt als volgt gewijzigd:
Het tweede lid juncto sub c komt te vervallen.
G. In artikel 2:10C worden de woorden “Het college” vervangen door: Het bevoegd
gezag.
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H. Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg” wordt
vervangen door: (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en
veranderen van een weg:
2. Het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te
leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te
spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins
verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend:
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten
zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.
I.

Artikel 2:12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Maken, veranderen van een uitweg” wordt vervangen door:
Omgevingsvergunning voor het maken, veranderen van een uitweg.
2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college”
vervangen door: zonder vergunning van het bevoegd gezag.
3. Het derde lid, sub c komt te vervallen en het derde lid, sub d wordt vernummerd
tot sub c.

J.

Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Kapverbod” wordt vervangen door: Omgevingsontheffing voor het
vellen van houtopstanden.
2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder ontheffing van het college” vervangen
door: zonder ontheffing van het bevoegd gezag.
3. In het derde lid, onder a wordt de zinsnede “krachtens een aanschrijving van het
college” vervangen door: krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag.
4. In het vierde lid wordt de zinsnede: “Het college kan een herplantplicht
opleggen”vervangen door: het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen.

K. Na artikel 2:50 wordt een nieuw artikel 2:50A toegevoegd dat luidt als volgt:
Artikel 2:50A Mosquito
1. In dit artikel wordt onder een mosquito verstaan: een apparaat dat slechts een
voor jongeren hoorbare, hinderlijke pieptoon produceert, met als doel groepen
jongeren weg te houden van plaatsen waar zij overlast veroorzaken.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:6 kan de burgemeester in het belang
van de openbare orde besluiten op een openbare plaats een mosquito aan te
brengen bij gebleken ernstige overlast door jongeren op die plaats.
3. De aanwezigheid van een mosquito wordt duidelijk kenbaar gemaakt op de
plaatsen waar deze is aangebracht;
4. Een mosquito is alleen in werking op die tijdstippen dat overlast redelijkerwijs valt
te verwachten.
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5. een mosquito wordt aangebracht voor een periode van ten hoogste zes
maanden. De burgemeester kan die periode telkens met een periode van ten
hoogste zes maanden verlengen.

Artikel II
Aanvragen om een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10A, 2:11, 2:12 en
4:11 die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden
afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2:2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.
Artikel III
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking,
met dien verstande dat voor zover de wijzigingen verband houden met de invoering van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zij in werking treden op het tijdstip waarop
artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

