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Toelichting wijzigingsverordening van de Algemene plaatselijke verordening Haarlem 

 

___________________________________________________________________________ 

 

I. De Algemene plaatselijke verordening Haarlem wordt als volgt gewijzigd. 

 

 

A. In het eerste lid van artikel 1:3 wordt de termijn van vier weken gewijzigd in acht weken. 

 

Oud: 

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 
1. Indien een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of verlof wordt ingediend minder dan vier 

weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning, de ontheffing of het verlof nodig 

heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen. 

 

Nieuw: 

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 
1. Indien een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of verlof wordt ingediend minder dan  acht 

weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning, de ontheffing of het verlof nodig 

heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen. 

 

Toelichting: 

In de praktijk is het indienen van de aanvraag vier weken voor aanvang van de activiteit veelal 

voldoende. Bij ingewikkelde activiteiten is vier weken voor aanvang te kort (evenementen, 

filmopnames, standplaatsen). De aanvrager heeft alle activiteiten al voorbereid als zo kort van te voren 

de aanvraag wordt ingediend. Het wordt dan lastiger om het vergunningentraject goed te doorlopen. 

 

 

B. De streetwise projecten ANWB bestaan niet meer. 

Het derde lid onder c van artikel 2:24 wordt daarom geschrapt. Het derde lid onder d wordt 

hernummerd tot derde lid onder c en komt als volgt te luiden:  

c. een (ideële) rommelmarkt in één straat op één dag; 

 

 

Oud: 

Artikel 2:24 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 

g. binnen evenementen (evenementen in een gebouw). 

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; 

e. door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s. 

3. Onder klein evenement wordt verstaan: 

a. een straat-of buurtfeest in één straat en op één dag; 
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b. een optocht (eventueel met muziek) door één wijk die geen hoofdwegen doorkruist, niet 

zijnde een demonstratie of manifestatie; 

c. streetwise projecten van de ANWB; 

d. een ideële rommelmarkt. 

 

Nieuw: 

Artikel 2:24 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 

g. binnen evenementen (evenementen in een gebouw). 

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; 

e. door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s. 

3. Onder klein evenement wordt verstaan: 

a. een straat-of buurtfeest in één straat en op één dag; 

b. een optocht (eventueel met muziek) door één wijk die geen hoofdwegen doorkruist, niet 

zijnde een demonstratie of manifestatie; 

c. een (ideële) rommelmarkt in één straat op één dag; 

 

Toelichting:  

De toevoeging in één straat op één dag geeft aan wanneer een rommelmarkt met een melding kan 

worden gedaan. Zonder deze beperkende voorwaarde kan de rommelmarkt onbeperkt worden 

gehouden door de gehele stad. De rommelmarkt hoeft niet altijd ideëel te zijn. 

 

 

C. Artikel 2:25 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het tweede lid onder a wordt na personen de zinsnede , of 300 personen als het een 

optocht betreft tussengevoegd. 

2. Inhet tweede lid onder f. wordt de term Koninginnedag gewijzigd in Koningsdag 

3. Het vierde en het vijfde lid komen te vervallen; de overige leden worden hernummerd 

 

 

Oud: 

Artikel 2:25 Evenement 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te 

organiseren.  

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:  

a. het aantal aanwezigen gelijktijdig niet meer bedraagt dan 150 personen;  

b. het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaats vindt, op zondag van 13.00 uur tot 24.00 uur;  

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur, op zondag vóór 13.00 

uur of na 23.00 uur;  
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d. het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. maximaal 10 kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per 

object, bij tenten geldt maximaal 25 m2 of 50 personen per tent;  

f. het evenement niet plaatsvindt op Koninginnedag,  4 en 5 mei en op 31 december van 12.00 

uur tot en met 1 januari 12.00 uur; 

g. er een organisator is; en  

h. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding 

heeft gedaan aan de burgemeester.  

3. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein 

evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  

4. De organisator dan wel vergunningaanvrager van door de burgemeester aan te wijzen categorieën 

vergunningplichtige vechtsportwedstrijden of – gala’s is niet van slecht levensgedrag. 

5. De burgemeester weigert de vergunning als de organisator dan wel vergunningaanvrager van een 

evenement als bedoeld in het vierde lid van slecht levensgedrag is.  

6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 

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

7. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.  

 

Nieuw: 

Artikel 2:25 Evenement 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te 

organiseren.  

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:  

a. het aantal aanwezigen gelijktijdig niet meer bedraagt dan 150 personen, voor een optocht geldt 

een maximum van 300 personen;  

b. het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaats vindt, op zondag van 13.00 uur tot 24.00 uur;  

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur, op zondag vóór 13.00 

uur of na 23.00 uur;  

d. het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e. maximaal 10 kleine  objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per 

object, bij tenten geldt maximaal 25 m2 of 50 personen per tent;  

f. het evenement niet plaatsvindt op Koningsdag,  4 en 5 mei en op 31 december van 12.00 uur 

tot en met 1 januari 12.00 uur; 

g. er een organisator is; en  

h. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding 

heeft gedaan aan de burgemeester.  

3. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein 

evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de 

openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 

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

5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.  

 

Toelichting: 

2a.: Bij een optocht zijn veelal meer deelnemers dan 150 aanwezig. Door een verhoging naar 300 

deelnemers kunnen meer optochten onder de meldingsplicht vallen. 

2f.: tekstuele aanpassing. 
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Het vierde en vijfde lid worden opgenomen in een nieuw toe te voegen artikel 2:25b. 

 

D. Een nieuw artikel 2:25b wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 2:25b weigeringsgrond vechtevenement 

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 wordt geweigerd indien de organisator dan wel 

vergunningaanvrager van een evenement als bedoeld artikel 2:24 tweede lid onder e van slecht 

levensgedrag is.  

 

Toelichting: 

Deze bepaling was opgenomen als vierde en vijfde lid van artikel 2:25, maar past eigenlijk niet in die 

bepaling. Daarom is het naar een apart artikel verplaatst. 

 

 

E. Het eerste lid van artikel 2:27 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid onder c wordt de term leidinggevende zoals genoemd onder punt i als 

volgt aangeduid: de leidinggevende als bedoeld in de wet 

2. In het eerste lid onder f wordt 15 vervangen door 20 en wordt 1,5 vervangen door een 

half. 

 

 

Oud: 
Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

1. In de paragrafen 1, 2 en 3 van deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Drank- en horecawet; 

b. verlofhouder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie het verlof, bedoeld in artikel 

2:33, is verleend; 

c. leidinggevende: 

i. in een alcoholverstrekkend bedrijf: hij, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening 

van een in artikel 3 van de wet bedoeld bedrijf of de in dat artikel bedoelde 

werkzaamheid in een inrichting; 

ii. in een verlofbedrijf: hij, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van een bedrijf 

waar bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt; 

d. inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet alsmede de 

besloten ruimte waarin bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt 

verstrekt met, voor zover zij tezamen tot dat doel in gebruik zijn, de open aanhorigheden 

daarvan en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen gedeelten van de weg; 

e. verlofbedrijf: bedrijf waar bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt 

verstrekt; 

f. alcoholvrije drank: de drank, die geen, of een bij temperatuur van 15 graden Celsius minder 

dan 1,5 volumeprocent alcohol bevat; 

g. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt 

uitgeoefend; 

h. terras: een gedeelte van de weg, 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. 

 

Nieuw: 
Artikel 2:27 Begripsbepalingen 

1. In de paragrafen 1, 2 en 3 van deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Drank- en horecawet; 

b. verlofhouder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie het verlof, bedoeld in artikel 



Bijlage A Wijzigingsverordening APV Haarlem  

 

VVH/kr versie 2 okt 2014 

 

2:33, is verleend; 

c. leidinggevende: 

i. de leidinggevende als bedoeld in de wet; 

ii. in een verlofbedrijf: hij, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van een bedrijf 

waar bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt; 

d. inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet alsmede de 

besloten ruimte waarin bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt 

verstrekt met, voor zover zij tezamen tot dat doel in gebruik zijn, de open aanhorigheden 

daarvan en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen gedeelten van de weg; 

e. verlofbedrijf: bedrijf waar bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt 

verstrekt; 

f. alcoholvrije drank: de drank, die geen, of een bij temperatuur van 20 graden Celsius minder 

dan een half volumeprocent alcohol bevat; 

g. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt 

uitgeoefend; 

h. terras: een gedeelte van de weg, 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. 

 

Toelichting:  

De terminologie sluit nu aan bij de bepalingen van de Drank- en horecawet. 

 
 

F. Artikel 2:32a wordt als volgt gewijzigd: 

Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 

4. De burgemeester kan besluiten om in het kader van openbare orde en veiligheid en/of het 

voorkomen van ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat afwijkende 

sluitingstijden vast te stellen voor het terras. 

 

 

 

Oud: 
Artikel 2:32a Sluitingstijden terras 

1. Een vergunning voor een terras kan uitsluitend worden verleend aan een ondernemer van een 

inrichting die het terras vanuit de betrokken inrichting wil bedienen. 

2. De verstrekking van alcoholhoudende en alcoholvrije drank, zoals geregeld in artikel 2:32, is 

uitsluitend toegestaan tussen 07.00 uur en 00.30 uur. 

3.Uiterlijk 01.00 uur dient het terras door het publiek ontruimd te zijn. 

 

Nieuw: 

Artikel 2:32a Sluitingstijden terras 

1. Een vergunning voor een terras kan uitsluitend worden verleend aan een ondernemer van een 

inrichting die het terras vanuit de betrokken inrichting wil bedienen. 

2. De verstrekking van alcoholhoudende en alcoholvrije drank, zoals geregeld in artikel 2:32, is 

uitsluitend toegestaan tussen 07.00 uur en 00.30 uur. 

3. Uiterlijk 01.00 uur dient het terras door het publiek ontruimd te zijn.  
4. De burgemeester kan besluiten om in het kader van openbare orde en veiligheid en/of het 

voorkomen van ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat afwijkende sluitingstijden vast 

te stellen voor het terras. 

 

 

Toelichting 

Lid 4 wordt toegevoegd om in voorkomende gevallen af te kunnen wijken van de standaard 

sluitingstijden voor een terras. De bevoegdheid van de burgemeester kan worden ingezet als er bij een 

bepaald terras sprake is van verstoring van de openbare orde of een ontoelaatbare aantasting van het 
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woon- en leefklimaat. De afwijking van de sluitingstijd zou er toe moeten leiden dat de overlast wordt 

beperkt.  

 

G. Artikel 2:33g komt als volgt te luiden: 

Het is verboden een verlofbedrijf voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting 

geen leidinggevende aanwezig is. 

 

 

Oud 

Artikel 2:33g Aanwezigheid leidinggevende 

De leidinggevende is tijdens de openingsuren van de inrichting in de inrichting aanwezig. 

 

Nieuw  

Artikel 2:33g Aanwezigheid leidinggevende 

Het is verboden een verlofbedrijf voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting geen 

leidinggevende aanwezig is. 

 

Toelichting 

Deze bepaling is herschreven in overeenstemming met artikel 24 Drank- en Horecawet zodat de 

bepaling duidelijker is. 

 

 

H. In afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt een 

paragraaf ingevoegd die luidt als volgt:  Paragraaf 4 Paracommerciële rechtspersonen en 

bestaat uit de twee volgende artikelen: 

 
Artikel 2:34a Begripsbepalingen  

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: 

- Alcoholhoudende drank 

- Paracommerciële rechtspersoon 

Dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 

 

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen 

1. Een paracommerciële rechtspersonen kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken 

vanaf één uur voor de aanvang en tot één uur na afloop van de activiteit die past binnen de 

statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. 

2. Een paracommerciële rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens 

bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of 

niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. 

3. Het bestuursreglement dient nadrukkelijk aan te geven hoe er wordt omgegaan met alcohol en 

jongeren onder de 18 jaar.  

 

Toelichting 

Deze bepaling is toegevoegd als gevolg van de verplichting uit de Drank- en horecawet om de 

alcoholverstrekking bij paracommerciële rechtspersonen te reguleren (variant 6 VNG Model) 

De schenktijden worden niet aangepast ten opzichte van het bestaande beleid. Er zijn op dit moment 

nagenoeg geen klachten bekend met betrekking tot ruimere openingstijden van de paracommerciele 

rechtspersonen. Er is dan ook geen reden het beleid hierop aan te passen. 

 

Het eerste lid gaat niet over de openingstijden van paracommerciële instellingen, maar reguleert 

uitsluitend de tijdstippen waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. De tijdsruimte 

waarbinnen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt biedt voldoende ruimte om de exploitatie 
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van een kantine of buurthuis mogelijk te maken zonder dat daarbij sprake zal zijn van oneerlijke 

concurrentie met de reguliere horeca. 

 

Het tweede lid bepaalt dat paracommerciële rechtspersonen geen alcoholhoudende drank mogen 

verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op 

personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken 

zijn. 

Het is dus wel toegestaan om bijeenkomsten te organiseren waarbij geen alcoholhoudende drank 

wordt verstrekt. Ook is het op grond van deze formulering mogelijk om de ruimte (kantine, buurthuis 

e.d.) te verhuren voor bijeenkomsten van derden waardoor de exploitatiemogelijkheden van het 

vastgoed toenemen.  

Strikt genomen voorkomt deze bepaling dat oneerlijke mededinging wordt veroorzaakt door het 

schenken van alcoholhoudende drank door een paracommerciële rechtspersoon.  

Deze bepaling biedt echter wel meer ruimte dan voorheen voor het gebruik van het vastgoed. De 

gebruiksmogelijkheden worden echter wel begrensd door wet- en regelgeving, zoals milieuregels, 

bestemmingsplannen, Drank- en Horecawet en andere APV bepalingen. 

Het is dus niet mogelijk dat een buurthuis of sportvereniging door tussenkomst van een 

partyorganisator en een partijen-cateringbedrijf onbeperkt openbaar toegankelijke festiviteiten als 

housefeesten of discoavonden kan organiseren en het vastgoed als een soort zalenverhuurbedrijf kan 

exploiteren. 

 

Het derde lid is bedoeld om extra aandacht te schenken aan alcoholpreventie bij paracommerciële 

rechtspersonen. Het bestuursreglement van de paracommerciele instelling dient nadrukkelijk aan te 

geven hoe er wordt omgegaan met alcohol en jongeren onder de 18 jaar. Op grond van de Drank- en 

horecawet moet dat reglement en de lijst van barvrijwilligers in de inrichting aanwezig zijn.  

 

 

 

I. Een nieuw artikel 2:44a wordt toegevoegd en dat komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 2:44a Vervoer 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. 

 

Toelichting:  

Het gaat hierbij om een verbodsbepaling met betrekking tot het vervoeren van geprepareerde tassen 

dan wel andere voorwerpen op de weg of in de nabijheid van winkels. 

Teneinde de private belangen van de ingezetenen te beschermen, is in lid 2 opgenomen dat dit verbod 

niet geldt indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende burger geen intentie 

heeft om winkeldiefstel te gaan plegen. 

 

J. Afdeling 10b. wordt ingetrokken. 

Toelichting: 

De Afdeling 10b. Toezicht op grow-, head- en smartshops wordt ingetrokken. 

Deze afdeling (inclusief artikelen 2:40 i tm 2:40 u) komt als gevolg van de wijziging van de 

Opiumwet te vervallen. Deze wetswijziging strekt ertoe om handelingen ter voorbereiding of 

vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar te stellen. Dit betekent dat de activiteiten waar 

growshops zich mee bezighouden strafbaar worden zodra deze wet inwerking treedt. Hierdoor komt 

het vergunningstelsel voor growshops te vervallen. In het kader van deregulering kan de 

vergunningsplicht voor smartshops en headshops, voor wie de wijziging van de Opiumwet geen effect 
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heeft, ook komen te vervallen. De wijziging van de Opiumwet ligt nog bij de Eerste Kamer. De 

verwachting is dat deze per 1 januari in werking is getreden. Als dat niet het geval is, wordt voor dit 

artikel een afwijkende inwerkingtreding bepaald. 

 

K. Aan het eerste lid van artikel 5:6 wordt na de term verboden de zinsnede een aanhanger of 

toegevoegd. 

 

Oud 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. 

1. Het is verboden  een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden 

wordt gebruikt:  

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college 

aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van 

beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;  

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk 

is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.  

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a.  

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.  

 

 

Nieuw 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. 

1. Het is verboden een aanhanger of een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan 

verkeersdoeleinden wordt gebruikt:  

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college 

aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van 

beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;  

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk 

is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.  

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a.  

3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het 

Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.  

 

Toelichting: 

Het is duidelijker en makkelijker handhaafbaar om de aanhanger hier expliciet in op te nemen. 

 

 

L. De titel van afdeling 5 van hoofdstuk 5 wordt veranderd in  Particuliere markten 

 

Oud 

Afdeling 5. Snuffelmarkten 

 

Nieuw 

Afdeling 5. Particuliere markten 

 

Toelichting: 

Hier wijken we af van de VNG model APV. De reden is dat bij de VNG snuffelmarkten vooral 

markten zijn die binnen in gebouwen plaatsvinden. In Haarlem reguleren we dat niet. Wel worden de 

particulier georganiseerde markten op de weg gereguleerd. Daarbij gaat het vaak om meer dan alleen 
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tweedehands en incourante artikelen, waardoor de term snuffelmarkt niet goed past. De term 

particuliere markt past beter. 

 

M. Artikel 5:22 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De term snuffelmarkt in het eerste en tweede lid wordt gewijzigd in particuliere markt 

2. In het eerste lid komt de zinsnede tweedehands en incourante te vervallen. 

 

 

Oud:  

Artikel 5:22 Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt op een voor het publiek 

toegankelijk plaats waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of 

diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. 

2. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan: 

a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de 

Gemeentewet; 

b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24. 

 

Nieuw:  

Artikel 5:22 Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder particuliere markt: een markt georganiseerd door een 

particuliere organisatie op een voor het publiek toegankelijk plaats waar hoofdzakelijk goederen 

worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. 

2. Onder een particuliere markt wordt niet verstaan:  

a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de 

Gemeentewet; 

b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24. 

 

N. Artikel 5:23 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de titel en het eerste lid wordt de term snuffelmarkt vervangen door particuliere markt. 

2. Na het eerste lid wordt er een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

2.De burgemeester kan plaatsen aanwijzen waar particuliere markten kunnen worden 

gehouden. 

3. Het derde lid komt als volgt te luiden: 

3.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd: 

a. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, 

exploitatieplan of voorbereidingsbesluit  

b. in het belang van een markt zoals bedoeld in artikel 5:22 tweede lid; 

c. in het belang van de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente; 

d. als de particuliere markt wordt gehoudend buiten een door de burgemeester 

aangewezen locatie.  

 

 

Oud: 

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd: 

a. in het belang van een door het college ingestelde markt; 

b. in het belang van de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. 
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Nieuw: 

Artikel 5:23 Organiseren van een particuliere markt 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een particuliere markt te organiseren. 

2. De burgemeester kan plaatsen aanwijzen waar particuliere markten kunnen worden gehouden. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd: 

a. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit  

b. in het belang van een markt zoals bedoeld in artikel 5:22 tweede lid; 

c. in het belang van de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente; 

d. als de particuliere markt wordt gehoudend buiten een door de burgemeester aangewezen 

locatie.  

 

Toelichting: 

Door de voorgestelde aanpassingen is duidelijk dat een markt niet alleen de verkoop van tweede hands 

goederen inhoudt maar ook bijvoorbeeld: (huishoudelijke) accessoires,  stoffen, consumpties (eet- en 

drinkwaren),  kleine meubelen etc.  

De burgemeesters bevoegdheid voor het aanwijzen van locaties biedt de mogelijkheid om 

duidelijkheid voor aanvragers te scheppen waar deze markten georganiseerd mogen worden. 

 

 

O. Het eerste lid van artikel 6:1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De artikelen 2:40j, 2:40p, 2:40s, 2:40t komen te vervallen 

2. Na 2:44 wordt 2:44a toegevoegd 

 

 

Oud: 

Artikel 6:1 Strafbepaling 

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van de tweede categorie: artikelen 2.1, 2:10, 2:11, 2:12, 2:26, 2:29, 2:31, 

2:31b, 2:31c, 2:32, 2:32a, 2:32d , 2:39, 2:40 lid 2 en 3, 2:40b, 2:40j, 2:40p, 2:40s, 2:40t, 2:41, 

2:42, 2:43a, 2:44, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:64, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:72, 

2:74, 2:75a lid 4, 3:4, 3:5, 3:6, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 4:9a, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 

5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:23, 5:29 en 5:34. 

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 

maanden of geldboete van de eerste categorie: artikelen 2:3, 2:6, 2:9, 2:13, 2:15, 2:19, 2:21, 2:23, 

2:23a, 2:25, 2:30, 2:30a, 2:30b, 2:31a, 2:33, 2:37, 2:38, 2:43, 2:45, 2:51, 2:52, 2:62, 2:65, 2:73, 

4:2, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:15, 4:18, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:24, 5:28, 5:30, 

5:31, 5:35, 5:36 en 5:37. 

 

Nieuw: 

Artikel 6:1 Strafbepaling 

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van de tweede categorie: artikelen 2.1, 2:10, 2:11, 2:12, 2:26, 2:29, 2:31, 

2:31b, 2:31c, 2:32, 2:32a, 2:32d , 2:39, 2:40 lid 2 en 3, 2:40b, 2:41, 2:42, 2:43a, 2:44, 2:44a, 2:47, 

2:48, 2:49, 2:50, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:64, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:72, 2:74, 2:75a lid 4, 3:4, 3:5, 

3:6, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 4:9a, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:23, 

5:29 en 5:34. 

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 

daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
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maanden of geldboete van de eerste categorie: artikelen 2:3, 2:6, 2:9, 2:13, 2:15, 2:19, 2:21, 2:23, 

2:23a, 2:25, 2:30, 2:30a, 2:30b, 2:31a, 2:33, 2:37, 2:38, 2:43, 2:45, 2:51, 2:52, 2:62, 2:65, 2:73, 

4:2, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:15, 4:18, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:24, 5:28, 5:30, 

5:31, 5:35, 5:36 en 5:37. 

 

P. In het eerste lid van artikel 6:2 worden de onderdelen a tot en met k vervangen door a tot en 

met i en komen als volgt te luiden: 

a. Inspecteur Algemeen; 

b. Inspecteur Specialist; 

c. Coördinerend Integraal handhaver; 

d. Integraal handhaver; 

e. Senior Parkeerhandhaver; 

f. Parkeerhandhaver; 

g. Marktmeester; 

h. Scheepvaartmeester; 

i. Havenmeester. 

 

 

Oud: 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de 

personen werkzaam bij de gemeente Haarlem, die zijn benoemd in de volgende functies: 

a. Inspecteur Algemeen; 

b. Inspecteur Specialist; 

c. Senior Integraal handhaver; 

d. Integraal handhaver; 

e. Handhaver; 

f. Junior handhaver; 

g. Junior integraal handhaver 

h. Handhaver specifieke taken 

i. Marktmeester; 

j. Scheepvaartmeester; 

k. Operationeel manager binnenwateren. 

2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening 

belast de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester aan 

te wijzen personen. 

 

Nieuw 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de 

personen werkzaam bij de gemeente Haarlem, die zijn benoemd in de volgende functies: 

a. Inspecteur Algemeen; 

b. Inspecteur Specialist; 

c. Coördinerend Integraal handhaver; 

d. Integraal handhaver; 

e. Senior Parkeerhandhaver; 

f. Parkeerhandhaver; 

g. Marktmeester; 

h. Scheepvaartmeester; 

i. Havenmeester. 
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2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening 

belast de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester aan 

te wijzen personen. 

 

Toelichting 

In verband met de reorganisatie bij Veiligheid & Handhaving zijn de functienamen gewijzigd, zodat 

dit dient te worden aangepast in het artikel dat regelt welke functies belast zijn met het toezicht op de 

naleving. 

 

II. Deze verordening treedt op 1 januari 2015 in werking. 

 

III. In afwijking treedt I.J en I.O, onder 1. in werking op de datum dat de wijziging van de 

Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of 

vergemakkelijking van illegale hennepteelt (kamerstukken 32842) in werking treedt. 
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