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Was/ wordt tabel bij wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem 2022 
 

Huidige tekst artikel 1:6 aanhef en onder d 
Intrekking of wijziging van een vergunning of 
ontheffing 

Nieuwe tekst artikel 1:6 aanhef en onder d 
Intrekking of wijziging van een vergunning of 
ontheffing 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van 
vergunning of ontheffing 
De vergunning, de ontheffing of het verlof kan 
worden ingetrokken of gewijzigd: 
a.(….) 
d. indien van de vergunning of ontheffing geen 
gebruik wordt gemaakt binnen een daarin 
gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van 
een gestelde termijn, binnen een redelijke 
termijn; of 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van 
vergunning of ontheffing 
De vergunning, de ontheffing of het verlof kan 
worden ingetrokken of gewijzigd: 
a. (….) 
d. indien van de vergunning of ontheffing geen 
gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende 
een daarin gestelde termijn dan wel, bij het 
ontbreken van een gestelde termijn, binnen een 
redelijke termijn; of 

  

Huidige tekst artikel 1:9 
 

Nieuwe tekst artikel 1:9 
Indiening aanvraag vergunning voor een 
evenement 

- Artikel 1:9 Indiening aanvraag vergunning voor 
een evenement 
Een volledige aanvraag voor een vergunning 
voor een evenement is ingediend: 
a. 3 kalendermaanden voor de beoogde 

datum van de beoogde activiteit voor een 
evenement dat als B- of C evenement is 
geplaatst op de door de Veiligheidsregio 
Kennemerland vastgestelde 
evenementenkalender; 

b. 8 weken voor de beoogde datum van de 
beoogde activiteit voor een (overig) 
evenement. 

 

  

Huidige tekst artikel 2:1 
Samenscholing en ongeregeldheden 

Nieuwe tekst artikel 2:1  
Samenscholing en ongeregeldheden 

1. Het is verboden op een openbare plaats 
deel te nemen aan een samenscholing, 
onnodig op te dringen of door uitdagend 
gedrag aanleiding te geven tot 
ongeregeldheden. 

2. Degene die op een openbare plaats 
a. aanwezig is bij een voorval 

waardoor ongeregeldheden 
ontstaan of dreigen te ontstaan; 

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die 
aanleiding geeft tot toeloop van 
publiek waardoor ongeregeldheden 
ontstaan of dreigen te ontstaan; of 

1. Het is verboden op een openbare plaats, of 
in een voor publiek toegankelijk gebouw of 
vaartuig deel te nemen aan een 
samenscholing, of in groepsverband dan 
wel afzonderlijk onnodig op te dringen, 
anderen lastig te vallen, te vechten of op 
andere wijze de orde te verstoren. 

2. Het is verboden door uitdagend gedrag 
aanleiding te geven tot ongeregeldheden 
op een openbare plaats. 

3. Degene die op een openbare plaats  
a. aanwezig is bij een voorval 

waardoor ongeregeldheden 
ontstaan of dreigen te ontstaan; 
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c. zich bevindt in of aanwezig is bij 
een samenscholing; 

is verplicht op bevel van een ambtenaar van 
politie zijn weg te vervolgen of zich in de 
door hem aangewezen richting te 
verwijderen. 

3. Het is verboden zich te begeven naar 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. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van het in het derde lid gestelde verbod. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet 
van toepassing op betogingen, 
vergaderingen en godsdienstige en 
levensbeschouwelijke samenkomsten als 
bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die 
aanleiding geeft tot toeloop van 
publiek waardoor ongeregeldheden 
ontstaan of dreigen te ontstaan; of 

c. zich bevindt in of aanwezig is bij 
een samenscholing;  

is verplicht op bevel van een ambtenaar van 
politie zijn weg te vervolgen of zich in de 
door hem aangewezen richting te 
verwijderen. 

4. Het is verboden zich te begeven naar 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. 

5. De burgemeester kan ontheffing verlenen 
van het in het vierde lid gestelde verbod.  

6. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet 
van toepassing op betogingen, 
vergaderingen en godsdienstige en 
levensbeschouwelijke samenkomsten als 
bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

 

  

Huidige tekst artikel 2:10, derde lid 
Voorwerpen op, aan of boven de weg 

Nieuwe tekst artikel 2:10, derde lid 
Voorwerpen op, aan of boven de weg 

Artikel 2:10, derde lid 
Het college kan in het belang van de openbare 
orde, de woon- en leefomgeving, de redelijke 
eisen van welstand en het doelmatig en veilig 
gebruik van de weg nadere regels stellen ten 
aanzien van uitstallingen en reclameborden, 
voorwerpen ten behoeve van 
(bouw)werkzaamheden, alsmede ten behoeve 
van foto- en filmopnamen. 

Artikel 2:10, derde lid 
Het college kan in het belang van de openbare 
orde, de woon- en leefomgeving, de redelijke 
eisen van welstand en het doelmatig en veilig 
gebruik van de weg nadere regels stellen ten 
aanzien van uitstallingen en reclameborden, 
voorwerpen ten behoeve van 
(bouw)werkzaamheden, alsmede voor foto- en 
filmopnamen en laadkabels ten behoeve van 
een laadvoorziening. 

  

Huidige tekst artikel 2:11, vijfde lid 
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, 
beschadigen en veranderen van een weg 

Nieuwe tekst artikel 2:11, vijfde lid 
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, 
beschadigen en veranderen van een weg 

Artikel 2:11, vijfde lid 
Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de provinciale 
wegenverordening, de waterschapskeur of de 
Verordening aanleg warmtenetten gemeente 
Haarlem 2020. 

Artikel 2:11, vijfde lid 
Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken, de provinciale 
wegenverordening, de waterschapskeur, de 
Verordening aanleg warmtenetten gemeente 
Haarlem 2020, de Telecommunicatiewet of de 
daarop gebaseerde 
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Telecommunicatieverordening gemeente 
Haarlem. 

  

Huidige tekst in de artikelen 2:24, eerste lid, 
onder d, 2:27, eerste lid onder a, 2:27 eerste lid 
onder c,  2:27 eerste lid onder f, 2:28, derde lid 
onder a, 2:31, eerste lid onder d, 2:34c, 2:48, 
tweede lid onder a, 2:48 tweede lid onder b, 
3:7, eerste lid onderdeel i onder i   

Nieuwe tekst in de artikelen 2:24, eerste lid, 
onder d, 2:27, eerste lid onder a, 2:27 eerste lid 
onder c,  2:27 eerste lid onder f, 2:28, derde lid 
onder a, 2:31, eerste lid onder d, 2:34c, 2:48, 
tweede lid onder a, 2:48 tweede lid onder b, 
3:7, eerste lid onderdeel i onder i 

Drank- en Horecawet Alcoholwet 

  

Huidige tekst artikel 2:28f aanhef en onder d 
Eisen vergunninghouder en leidinggevende 

Nieuwe tekst artikel 2:28f aanhef en onder d 
Eisen vergunninghouder en leidinggevende 

De vergunninghouder en de leidinggevende 
voldoen aan de volgende eisen: 
d. de in het Besluit Eisen Zedelijk Gedrag Drank- 
en Horecawet 1999 gestelde eisen.  

De vergunninghouder en de leidinggevende 
voldoen aan de volgende eisen: 
d. de in het Alcoholbesluit gestelde eisen.  

  

Huidige tekst artikel 2:32a 
Openingstijden terras 

Nieuwe tekst artikel 2:32a 
Openingstijden terras 

De exploitatie van het terras is uitsluitend 
toegestaan tussen 07.00 uur en 00.30 uur.  

De exploitatie van het terras is uitsluitend 
toegestaan tussen 07.00 uur en 1.00 uur. 

  

Huidige tekst artikel 2:42, vierde lid 
Plakken en kladden 

Nieuwe tekst artikel 2:42, vierde lid 
Plakken en kladden 

Het college kan aanplakborden aanwijzen voor 
het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen. 

Het college kan aanplakborden aanwijzen voor 
het aanbrengen van meningsuitingen en 
bekendmakingen. Het college kan 
graffitivrijplaatsen aanwijzen voor het op 
enigerlei wijze aanbrengen van een afbeelding, 
letter, cijfer of teken. 

  

Huidige tekst artikel 2:49a, eerste lid 
Woonoverlast 

Nieuwe tekst artikel 2:49a, eerste lid 
Woonoverlast 

Degene die een woning of een bij die woning 
behorend erf gebruikt of tegen betaling in 
gebruik geeft aan een persoon die niet als 
ingezetene met een adres in de gemeente in de 
basisregistratie personen is ingeschreven, dient 
er zorg voor te dragen dat door gedragingen in 
of vanuit die woning of dat erf of in de 
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat 
erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor 
omwonenden wordt veroorzaakt. 

Degene die een woning of een bij die woning 
behorend erf gebruikt of tegen betaling in 
gebruik geeft, dient er zorg voor te dragen dat 
door gedragingen in of vanuit die woning of dat 
erf of in de onmiddellijke nabijheid van die 
woning of dat erf geen ernstige en 
herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt 
veroorzaakt.  

 

  

Huidige tekst artikel 2:49b 
Verboden lachgasgebruik 

Nieuwe tekst artikel 2:49b 
Verboden lachgasgebruik 

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 

1. Het is verboden op een openbare plaats 
lachgas recreatief als roesmiddel te 
gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik 
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gebruiken, toe te dienen, of ten behoeve van 
dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden 
te hebben. 

voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, 
indien dit gepaard gaat met overlast of 
andere gedragingen die de openbare orde 
verstoren, het woon- of leefklimaat 
nadelig beïnvloeden of anderszins hinder 
veroorzaken. 

2. Het is verboden op een openbare plaats 
die deel uitmaakt van een door het college 
ter bescherming van de openbare orde of 
het woon- en leefklimaat aangewezen 
gebied lachgas recreatief als roesmiddel te 
gebruiken, voorbereidingen daartoe te 
verrichten of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit 
het in het tweede lid bedoelde verbod 
beperken tot bepaalde tijden. 

 

  

Huidige tekst artikel 2:50a 
Verbod op zichtbare uitingen van verboden 
organisaties  

Nieuwe tekst artikel 2:50a 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in 
voor het publiek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven zichtbaar kleding 
en goederen te dragen, bij zich te hebben of 
te vervoeren die uiterlijke kenmerken 
vertonen - of daarmee sterke gelijkenis 
hebben - van een organisatie die bij 
rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit 
verboden is verklaard of is ontbonden 
vanwege een werkzaamheid of doel in strijd 
met de openbare orde. 

2. Het verbod geldt niet voor zover in het 
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 
door het Wetboek van Strafrecht. 

vervallen 

  

Huidige tekst artikel 2:50b Nieuwe tekst artikel 2:50b 
Overnachten op of aan de weg 

- Artikel 2:50b Overnachten op of aan de weg 
 
1. Het is verboden op of aan de weg te 

overnachten. 
2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van 

toepassing ten aanzien van door het 
college daartoe aangewezen plaatsen. 
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Huidige tekst artikel 2:75a, derde lid 
Verblijfsontzeggingen 

Nieuwe tekst artikel 2:75a, derde lid 
Verblijfsontzeggingen 

De burgemeester beperkt het verbod als 
bedoeld in het eerste lid, indien dat in verband 
met de persoonlijke omstandigheden van 
betrokkene noodzakelijk is. 

De burgemeester kan het verbod als bedoeld in 
het eerste lid beperken, indien dat in verband 
met de persoonlijke omstandigheden van 
betrokkene noodzakelijk is. 

  

Huidige tekst artikel 4:3, eerste, tweede en 
vierde lid 
Kennisgeving incidentele festiviteiten en sport 
gelieerde activiteiten 

Nieuwe tekst artikel 4:3, eerste, tweede en 
vierde lid 
Kennisgeving incidentele festiviteiten en sport 
gelieerde activiteiten 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 1 
incidentele festiviteit per kalenderjaar te 
houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 
niet van toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste twee weken voor de 
aanvang van de festiviteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 
 
2. Naast de onder het eerste lid genoemde 
activiteiten is het een inrichting toegestaan 
maximaal 12 incidentele sportgelieerde 
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij 
de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste vier weken voor de 
aanvang van de activiteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 
 
4. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 12 incidentele sport gelieerde 
activiteiten per kalenderjaar te houden waarbij 
de verlichting langer ingeschakeld mag zijn dan 
gereguleerd in artikel 3.148, eerste lid, van het 
Besluit, mits de houder van de inrichting ten 
minste tien werkdagen voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 1 
incidentele festiviteit per kalenderjaar te 
houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 
niet van toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste 15 werkdagen voor de 
aanvang van de festiviteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 
 
2. Naast de onder het eerste lid genoemde 
activiteiten is het een inrichting toegestaan 
maximaal 12 incidentele sportgelieerde 
festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij 
de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste 15 werkdagen voor de 
aanvang van de activiteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 
 
4. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 12 incidentele sport gelieerde 
activiteiten per kalenderjaar te houden waarbij 
de verlichting langer ingeschakeld mag zijn dan 
gereguleerd in artikel 3.148, eerste lid, van het 
Besluit, mits de houder van de inrichting ten 
minste 15 werkdagen voor de aanvang van de 
festiviteit het college daarvan in kennis heeft 
gesteld. 

  

Huidige tekst afdeling 5.3A Nieuwe tekst afdeling 5.3A 
Commercieel aanbieden deelvoertuigen 

- Afdeling 5.3 A Commercieel aanbieden 
deelvoertuigen 
 
Artikel 5:16a Begripsbepalingen 

a. Deelvoertuig: een publiek toegankelijk 
voertuig, dat voor een korte duur (tijd) en 
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tegen betaling in een netwerk wordt 
aangeboden door een commerciële 
aanbieder. 

b. Voertuigcategorie: hetgeen daaronder 
wordt verstaan volgens de definitie in deze 
nadere regels of indien dit niet is bepaald, 
hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 
1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 of de 
Wegenverkeerswet of indien deze 
regelgeving geen uitsluitsel geeft, hetgeen 
daaronder verstaan wordt in het dagelijks 
gebruik. 

c. Elektrische fiets: fiets met 
trapondersteuning. 

Artikel 5:16b Vergunningplicht commercieel 
aanbieden deelvoertuigen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van het 

college deelvoertuigen op een openbare 
plaats ter gebruik aan derden aan te bieden 
tegen betaling of anderszins met 
commerciële doeleinden. 

2. Het college wijst categorieën 
deelvoertuigen aan waarvoor een 
vergunning als bedoeld in het eerste lid 
verleend kan worden. 

3. Vergunning wordt voor 2 jaar verleend. 
4. Het in het eerste lid opgenomen verbod is 

niet van toepassing op auto’s. 
5. Het college kan, onverminderd het 

bepaalde in artikel 1:6 en 1:8 een 
vergunning als bedoeld in het eerste lid 
weigeren of intrekken indien het 
aanbieden: 
a. gevaar of hinder oplevert voor de 

veiligheid van de gebruikers; 
b. de verkeersveiligheid in gevaar brengt; 
c. een nadelige invloed heeft op het 

milieu; 
d. afbreuk doet aan de directe 

leefomgeving; 
e. onevenredig beslag legt op de 

openbare ruimte; 
f. afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien 

van de openbare ruimte. 
g. in strijd is met of de vergunninghouder 

in strijd handelt met het bij of krachtens 
deze afdeling bepaalde.  

6. Het college kan een maximaal aantal 
deelvoertuigen en een maximaal aantal 
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vergunninghouders per categorie 
deelvoertuigen vaststellen. 

7. Het college kan stallingsplaatsen of 
openbare plaatsen aanwijzen waar het 
verboden is om deelvoertuigen als bedoeld 
in het eerste lid ter gebruik aan te bieden. 

8. Het college kan nadere regels vaststellen 
ten aanzien van het aanbieden van 
deelvoertuigen als bedoeld in deze afdeling. 

9. In afwijking van het eerste lid geldt dit 
verbod voor de exploitant die op het 
moment van inwerkingtreding van dit 
artikel reeds een kalenderjaar onder dit 
artikel vallende bedrijfsmatige activiteiten 
verricht, voor die bestaande activiteiten 
eerst zes maanden na inwerkingtreding van 
dit artikel of met ingang van 
inwerkingtreding van het besluit tot 
weigering of intrekking van een door hem 
aangevraagde vergunning, voor zover dat 
eerder is. 

  

Huidige tekst in artikel 5:17, tweede lid onder a 
en artikel 5:22 tweede lid onder a 

Nieuwe tekst in artikel 5:17, tweede lid onder a 
en artikel 5:22 tweede lid onder a 

Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h van de 
Gemeentewet 

Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g van de 
Gemeentewet 

 


