Bijlage B Was-wordt-lijst wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente
Haarlem
Huidige tekst
Art. 2:49b Verboden gebruik lachgas
Het is verboden op een openbare plaats of
op openbaar water lachgas of daarop
gelijkende waar met een ballon of enig
ander hulpmiddel te gebruiken, toe te
dienen, of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen voorhanden te
hebben.
Art. 2:73 Gebruik van
consumentenvuurwerk tijdens de
jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk
te gebruiken op een door het college in
het belang van de voorkoming van
gevaar, schade of overlast aangewezen
plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk
op een openbare plaats te gebruiken
als dat gevaar, schade of overlast kan
veroorzaken.
3. De verboden bedoeld in het eerste en
tweede lid zijn niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door
artikel 429, aanhef en onder 1, van het
Wetboek van Strafrecht.
Art. 2:75 Sluiting ruimte
1. De burgemeester kan de sluiting
bevelen van voor publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven
als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet indien zich daar feiten
en omstandigheden voordoen of
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen dat het geopend blijven van
de ruimte een gevaar oplevert voor de
openbare orde of een bedreiging vormt
voor het woon- en leefklimaat.
2. De sluiting wordt bekend gemaakt door
het aanbrengen van een afschrift van
het sluitingsbevel op of nabij de
(hoofd)toegang van het voor het
publiek openstaande gebouw of het bij
dat gebouw behorende erf. De sluiting
treedt in werking op het moment dat
bedoeld afschrift is aangebracht.
3. De rechthebbende op de ruimte als
bedoeld in het eerste lid, waarvan de
sluiting is bevolen, is verplicht toe te

nieuwe tekst
Art. 2:49b Verboden gebruik lachgas
Het is verboden op een openbare plaats, op
openbaar water of in voor publiek openstaande
gebouwen lachgas of daarop gelijkende waar met
een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken,
toe te dienen, of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.
Art. 2:73 Verbod consumentenvuurwerk tijdens de
jaarwisseling
1. Het is verboden om consumentenvuurwerk tot
ontbranding te brengen .
2. Het verbod is niet van toepassing op door het
college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:75 Sluiting ruimte
1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van
een voor publiek toegankelijk gebouw,
inrichting of ruimte als daar:
a. is gehandeld in strijd met artikel 1 van
de Wet op de kansspelen;
b. door misdrijf verkregen zaken
voorhanden, bewaard of verborgen zijn
dan wel zijn verworven of
overgedragen;
c. discriminatie heeft plaatsgevonden op
grond van ras, geslacht, seksuele
gerichtheid of op welke grond dan ook;
d. wapens als bedoeld in artikel 2 van de
Wet wapens en munitie aanwezig zijn
waarvoor geen ontheffing, vergunning
of verlof is verleend of
e. zich andere feiten of omstandigheden
hebben voorgedaan die de vrees
wettigen dat het geopend blijven van
het gebouw, de inrichting of de ruimte
ernstig gevaar oplevert voor de

laten dat het in het derde lid bedoelde
afschrift aan de ruimte wordt
aangebracht.
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openbare orde en/of het woon- en
leefklimaat.
De burgemeester draagt zorg voor het
aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de
toegang van het gebouw, de inrichting of de
ruimte, of in de directe nabijheid daarvan.
De rechthebbende laat toe dat een afschrift van
het sluitingsbevel wordt aangebracht.
Het is verboden een gebouw, inrichting of
ruimte te betreden waarvan de sluiting is
bevolen.
Het is de rechthebbende verboden zonder
toestemming van de burgemeester bezoekers
toe te laten of zelf het gebouw, de inrichting of
de ruimte te betreden.
Het tweede, derde, vierde en vijfde lid zijn van
overeenkomstige toepassing als de
burgemeester krachtens artikel 174a van de
Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet
heeft besloten tot sluiting van een woning, een
lokaal of een bij de woning of dat lokaal
behorend erf.

Artikel 2:78 Tegengaan onveilig, niet leefbaar of
malafide ondernemersklimaat
1. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. exploitant: natuurlijke persoon of de
bestuurder van een rechtspersoon of,
indien van toepassing, de tot
vertegenwoordiging van die
rechtspersoon bevoegde natuurlijke
persoon, voor wiens rekening en risico
de bedrijfsmatige activiteiten worden
uitgeoefend;
b. beheerder: de natuurlijke persoon die
door de exploitant is aangesteld voor
de feitelijke leiding over de
bedrijfsmatige activiteiten;
c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die
plaatsvindt in een voor het publiek
toegankelijk gebouw, niet zijnde een
seksinrichting, of een daarbij behorend
perceel of enig andere ruimte, niet
zijnde een woning die als zodanig in
gebruik is.
2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of
bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op)
het verbod uit het derde lid van toepassing is.
Een gebouw of gebied wordt uitsluitend
aangewezen als in of rondom dat gebouw dan
wel in dat gebied naar het oordeel van de
burgemeester de leefbaarheid of de openbare

orde en veiligheid onder druk staat. Een
aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich
tot één of meer bedrijfsmatige activiteiten
beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt
uitsluitend voor de gehele gemeente
aangewezen als naar het oordeel van de
burgemeester de leefbaarheid of openbare
orde en veiligheid door de bedrijfsmatige
activiteit onder druk staat.
3. Het is verboden om zonder vergunning van de
burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
a. in een door de burgemeester op grond
van het tweede lid aangewezen
gebouw of gebied voor door de
burgemeester benoemde
bedrijfsmatige activiteiten; of
b. indien de uitoefening van het bedrijf
een door de burgemeester op grond
van het tweede lid aangewezen
bedrijfsmatige activiteit betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan
de burgemeester een vergunning als bedoeld in
het derde lid weigeren:
a. in het belang van het voorkomen of
beperken van overlast of strafbare
feiten;
b. indien de leefbaarheid in het gebied
door de wijze van exploitatie nadelig
wordt beïnvloed of dreigt te worden
beïnvloed;
c. de exploitant of beheerder in enig
opzicht van slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de aanvraag vermelde in
overeenstemming zal zijn;
e. indien niet voldaan is aan de bij of
krachtens lid vijf en zes gestelde eisen
met betrekking tot de aanvraag;
f. indien er aanwijzingen zijn dat in het
bedrijf personen werkzaam zijn of
zullen zijn in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid
vreemdelingen of Vreemdelingenwet
2000 bepaalde;
g. indien de vestiging of de exploitatie in
strijd is met een geldend
bestemmingsplan, een geldend
ruimtelijk exploitatieplan, een geldende
beheersverordening, een geldend
voorbereidingsbesluit of de Wet
milieubeheer.

5. De vergunning wordt aangevraagd door de
exploitant. Een aanvraag om een vergunning
wordt ingediend door gebruikmaking van een
door de burgemeester vastgesteld formulier.
Bij de aanvraag om een vergunning wordt
vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten
de vergunning wordt gevraagd, en worden in
ieder geval de volgende gegevens en
bescheiden overgelegd:
a. de persoonsgegevens en een geldig
identiteitsbewijs van de exploitant of
beheerder;
b. het adres en telefoonnummer waar de
bedrijfsmatige activiteiten worden
uitgeoefend;
c. het nummer van inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van
Koophandel;
d. indien van toepassing de verblijftitel
van de exploitant of beheerder;
e. een bewijs waaruit blijkt dat de
exploitant of beheerder gerechtigd is
om in Nederland arbeid te verrichten;
f. een document waaruit blijkt dat de
exploitant gerechtigd is over de ruimte
te beschikken waarin het bedrijf wordt
gevestigd.
6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de
beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen
dat aanvullende gegevens worden overgelegd.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan
de burgemeester een vergunning als bedoeld in
het derde lid intrekken of wijzigen indien:
a. door het bedrijf de openbare orde
wordt aangetast of dreigt te worden
aangetast; of
b. door het bedrijf de leefbaarheid in het
gebied door de wijze van de exploitatie
nadelig wordt beïnvloed of dreigt te
worden beïnvloed; of
c. de voorwaarden uit de vergunning of
de plichten voortvloeiend uit dit artikel
niet worden nageleefd; of
d. de exploitant of beheerder in enig
opzicht van slecht levensgedrag is; of
e. de exploitant of beheerder betrokken is
of ernstige nalatigheid kan worden
verweten bij activiteiten of strafbare
feiten in of vanuit het bedrijf danwel
toestaat of gedoogt dat strafbare feiten
of activiteiten worden gepleegd
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waarmee de openbare orde nadelig
wordt beïnvloed; of
f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben
plaatsgevonden of plaatsvinden; of
g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf
personen werkzaam zijn of zullen zijn in
strijd met het bij of krachtens de Wet
arbeid vreemdelingen of
Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of
h. de bedrijfsmatige activiteiten door de
exploitant zijn beëindigd danwel sprake
is van een gewijzigde exploitatie of
i. redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de vergunning vermelde
in overeenstemming is; of
j. de vestiging of de exploitatie in strijd is
met een geldend bestemmingsplan, een
geldend ruimtelijk exploitatieplan, een
geldende beheersverordening, een
geldend voorbereidingsbesluit, de Wet
milieubeheer of een gebiedsplan.
Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit
het derde lid van deze bepaling wordt
geëxploiteerd of indien een van de situaties als
bedoeld in het zevende lid, sub a tot en met i,
van toepassing is, kan de burgemeester de
sluiting van het bedrijf bevelen.
Het is een ieder verboden een overeenkomstig
het achtste lid van deze bepaling gesloten
bedrijf te betreden of daarin te verblijven.
De sluiting kan door de burgemeester worden
opgeheven indien later bekend geworden
feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven.
De exploitant is verplicht elke verandering in de
uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet
langer in overeenstemming is met de in de
vergunning opgenomen gegevens zo spoedig
mogelijk aan de burgemeester te melden. De
burgemeester verleent een gewijzigde
vergunning, als het bedrijf aan de vereisten
voldoet.
Het is verboden een bedrijf voor bezoekers
geopend te hebben zonder dat de exploitant of
beheerder aanwezig is.
De exploitant en de beheerder zien erop toe
dat in het bedrijf geen strafbare feiten
plaatsvinden.
In afwijking van het derde lid geldt dit verbod
voor de exploitant die op het moment van
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit

reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende
bedrijfsmatige activiteiten verricht, voor die
bestaande activiteiten op bestaande locaties
eerst drie maanden na inwerkingtreding van
het aanwijzingsbesluit of met ingang van
inwerkingtreding van het besluit tot weigering
of intrekking van een door hem aangevraagde
vergunning, voor zover dat eerder is.
15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet
tijdig beslissen) niet van toepassing.
-

Hoofdstuk 5,
Afdeling 10 Bescherming cultureel erfgoed
Artikel 5:38 Verbod metaaldetector
1. Het is verboden met behulp van een
metaaldetector of een ander voorwerp metaal
of andere materialen op te sporen, dan wel op
te graven of uit de grond te verwijderen. Op
grond van artikel 2.2 , vijfde lid van het Besluit
Erfgoedwet archeologie blijft artikel 2.2, eerste
lid van het Besluit Erfgoedwet archeologie
buiten toepassing voor het hele grondgebied
van de gemeente Haarlem.
2. Het is verboden op een openbare plaats een
metaaldetector of enig ander voorwerp
bestemd voor het opsporen van metalen bij
zich te hebben.
3. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op
degene aan wie ingevolge artikel 5.2 van de
Erfgoedwet een opgravingscertificaat is
verleend.

Artikel 6:1 tweede lid Strafbepaling
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, 2:21, 2:23, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34a,
2:34b, 2:36, 2:43, 2:45, 2:49a, 2:49b, 2:51,
2:52, 2:65, 2:73, 2:75, 3:13d, 3:14 lid 2,
3:18, 4:2, 4:3, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:13,
4:15, 4:18, 5:11, 5:12, 5:15, 5:24, 5:28,
5:30, 5:31, 5:36 en 5:37.

Artikel 6:1 tweede lid Strafbepaling
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, 2:21, 2:23, 2:30,
2:31, 2:33, 2:34a, 2:34b, 2:36, 2:43, 2:45, 2:49a,
2:49b, 2:51, 2:52, 2:65, 2:73, 2:75, 2:78 3:13d, 3:14
lid 2, 3:18, 4:2, 4:3, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:13, 4:15,
4:18, 5:11, 5:12, 5:15, 5:24, 5:28, 5:30, 5:31, 5:36,
5:37 en 5:38.

