De raad van de gemeente Almere;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van <datum>;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
BESLUIT:
Vast te stellen de 3de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2011
Artikel I

Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011

Artikel 1:1
Begripsbepalingen
1. Lid b, wordt gewijzigd en komt te luiden: “Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet
openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;”.
2. In lid g, wordt het onderdeel “2007”, vervangen door het onderdeel “2012”.
Artikel 1:5
Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
1. Het onderdeel “of de aard van de vergunning of de ontheffing zich daartegen verzet”, vervalt.
Artikel 1:9
1.
Vervalt

Lex Silencio Positivo

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet
van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:
- Artikel 2:10 (vergunning evenementen)
- Artikel 2:26 (exploitatievergunning grow-, head- en smartshops)
- Artikel 2:39 (ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)
- Artikel 3:4 (vergunning seksinrichting).
Artikel 2:1
Samenscholing en ongeregeldheden
1.
Lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden:
“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;
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.”
2.
In lid 5 wordt het onderdeel “geldt niet voor”, vervangen door het onderdeel: “is niet van
toepassing op”.
3.
Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.”
Artikel 2:4
Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken
1.
In de artikelkop wordt toegevoegd: “of proefmonsters”
2.
Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het is verboden gedrukte of geschreven stukken,
afbeeldingen of proefmonsters onder het publiek te verspreiden en/of te laten verspreiden
dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.”
3.
Een nieuw lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.”
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Artikel 2:5
Muziek en vermakelijkheden
1.
Lid 3 vervalt.
2.
Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.”
Artikel 2:6
Het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare
Artikel 2:6 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Het is verboden een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke
functie daarvan.
2. Het college kan een vergunning verlenen van het verbod in het eerste lid.
3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde
gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of
onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning als bedoeld in het tweede lid of
het derde lid worden geweigerd indien:
a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid
van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan
vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan
redelijke eisen van welstand.
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de
nabijheid gelegen onroerende zaak.
5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:9;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:14;
c. terrassen als bedoeld in artikel 2:17;
d. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik
van de weg is verleend.
6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op voorwerpen of stoffen waarop gedachten
of gevoelens worden geopenbaard.
a. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland;
b. De weigeringsgrond van het vierde lid, onder a, is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
c. De weigeringsgrond van het vierde lid, onder b, is niet van toepassing op bouwwerken.
d. De weigeringsgrond van het vierde lid, onder c, is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
7. Het college kan categorieën voorwerpen en/of openbare plaatsen aanwijzen waarvoor het
verbod van het eerste lid van dit artikel niet van toepassing is.
8. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing
Artikel 2:9
Begripsbepaling evenement
1.
Artikel 2:9, lid 1, onder f, wordt als volgt gewijzigd: onderdeel “5:18” wordt vervangen door
het onderdeel “5:16”.
Artikel 2:10
Evenementenvergunning
1.
In lid 2, onder e, wordt na het onderdeel “;” het onderdeel “en” toegevoegd.
2.
Lid 4 en lid 5 worden vernummerd naar respectievelijk: lid 5 en lid 6.
3.
Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op door de burgemeester aangewezen categorieën evenementen.”
4.
Lid 5 (nieuw) wordt gewijzigd en komt te luiden: “De burgemeester kan ten aanzien van de
in het eerste, tweede en vierde lid bedoelde evenementen nadere regels stellen ter
bescherming van de in artikel 1:8 genoemde belangen.”
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5.
6.
7.

Lid 6 (nieuw) wordt het onderdeel “geldt niet voor”, vervangen door het onderdeel: “is niet
van toepassing op”.
Lid 6 (nieuw) wordt het onderdeel “voor zover in het geregelde onderwerp”, vervangen door
”in situaties waarin”.
Lid 7 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing”.

Artikel 2:17
Terrasvergunning
1. Lid 2, onder c, wordt toegevoegd en komt te luiden: “indien het gebruik afbreuk doet aan
andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk
aanzien daarvan.”
2. Lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing”.
Artikel 2:18
Sluitingstijden openbare inrichtingen
1.
Lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.”
Artikel 2:19
Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
1.
Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: “Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin
artikel 13b van de Opiumwet voorziet.”
Artikel 2:23
Begripsbepalingen growshop
1.
Lid a wordt gewijzigd komt te luiden: “inrichting: een locatie waarin bedrijfsmatig, of in
omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet substanties, voorwerpen of
gegevens, waarvan aanwijzingen zijn om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de productie
van een middel zoals bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet (onder andere: de teelt van
hennep), als hoofdactiviteit of als belangrijke nevenactiviteit te koop worden
aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden zijn.”
Artikel 2:26
Vergunningplicht growshop
1.
De huidige bepaling wordt vernummerd naar lid 1.
2.
Lid 2 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.”
Artikel 2:37
1.
Vervalt

Overgangsbepaling

1. Op het exploiteren van een bestaande inrichting als bedoeld in artikel 2:23, onder a, is het gestelde in
artikel 2:26 niet van toepassing:
a. gedurende 12 weken na het in werking treden daarvan;
b. na afloop van de onder a gestelde termijn, indien de exploitant binnen deze termijn een aanvraag
om vergunning als bedoeld in artikel 2:27 heeft ingediend, totdat op die aanvraag door het
bevoegde bestuursorgaan een besluit is genomen.
2. Gedurende de periode bedoeld in het eerste lid, kan het bevoegde bestuursorgaan met oog op de in
artikel 1:8 en artikel 2:32, eerste, tweede en derde lid genoemde belangen de exploitant aanschrijven tot
het treffen van in die aanschrijving vermelde voorzieningen.
Artikel 2:38
Begripsbepaling nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1.
Lid b wordt gewijzigd en komt te luiden: “kampeermiddel: een onderkomen of een voertuig
waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of
opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.”
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Artikel 2:39
Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1.
In lid 1 wordt het onderdeel “een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan als
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening” vervangen door het onderdeel “de
beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit”
2.
In lid 4 vervalt het onderdeel “ingetrokken of”.
3.
Lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 2:40
Aanwijzing kampeerplaatsen
1.
Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het verbod van artikel 2:39, eerste lid, is niet van
toepassing op door het college aangewezen plaatsen.”
Artikel 2:43
Betreden gesloten woning of lokaal
1.
Lid 3 wordt als volgt gewijzigd: het onderdeel “gelden niet voor” wordt vervangen door het
onderdeel “zijn niet van toepassing op”.
Artikel 2:46
Vervoer inbrekerswerktuigen
1.
Lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Dit verbod is niet van toepassing indien de
bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang
tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken,
diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.”
Artikel 2:47
Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1.
In lid 1 wordt ná “Het is verboden”, toegevoegd: “op een openbare plaats:”
2.
In lid 1, onder a, vervalt: “op een openbare plaats”
3.
Lid 1, onder b, wordt gewijzigd en komt te luiden:“zich op te houden op een wijze die aan
andere gebruikers of aan bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig
overlast of hinder berokkent”.
4.
In lid 2 wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp”
vervangen door het onderdeel: “is niet van toepassing op situaties waarin”
Artikel 2:48
Verboden drankgebruik
1.
Lid 4 wordt als volgt gewijzigd: het onderdeel “geldt niet voor”, wordt vervangen door het
onderdeel “is niet van toepassing op”.
Artikel 2:50
Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimte
Artikel 2:50 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het is verboden zich zonder redelijk doel en op
voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan
wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is
bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval begrepen: portalen, telefooncellen, wachtlokalen
voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.”
Artikel 2:52
Neerzetten van fietsen, bromfietsen e.d.
1.
Lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het is verboden op door het college in het belang
van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter
voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of
bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.”
2.
Lid 4 wordt vernummerd naar lid 5.
3.
Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Het is verboden op door het college
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde
periode onafgebroken te laten staan.”
Artikel 2:53
Vervalt

Bespieden van personen
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1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw, woonwagen of woonschip op
te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw, deze woonwagen of
dit woonschip bevindende persoon, te bespieden.
2. het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een
gebouw, woonwagen of woonschip bevindende persoon te bespieden.
Artikel 2:54
Loslopende honden
1.
In lid 1, onder a, wordt ná “die hond”, toegevoegd: “fysiek”.
2.
Lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:“het verbod in het eerste lid, onder a, is niet van
toepassing op door het college aangewezen plaatsen.”
3.
In lid 3 wordt het onderdeel “gelden niet voorzover”, vervangen door het onderdeel “zijn
niet van toepassing op”.
Artikel 2:55
Verontreiniging door honden
1. Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: het onderdeel “geldt”, wordt vervangen door het onderdeel
“van toepassing is”.
Artikel 2:56
Gevaarlijke honden
Artikel 2:56 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1.
Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het
de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod
opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van
een ander.
2.
Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te
houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50
meter.
3.
Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te
houden van een muilkorf die:
a.
vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b.
door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat
verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
c.
zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de
korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf
aanwezig zijn.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:54, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in
het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek
identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.
Artikel 2:57
Vervalt.

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

1. Degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een of meerdere
dieren, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving hinder
veroorzaakt.
2. Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer plaatsen aanwijzen waar ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben, of
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.
3. Het is verboden op een krachtens het tweede lid aangewezen plaats daarbij aangeduide dieren
aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben in een groter aantal dan door het college is
aangegeven
4. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het tweede lid
aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.
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Artikel 2:57 (nieuw) Hinder door dieren
Een nieuw artikel 2:57 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Degene die buiten een inrichting in
de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een
omwonende of overigens voor de omgeving hinder veroorzaakt.”
Vernummering artikelen 2:58 tot en met 2:69
De artikelen 2:58 tot en met 2:69 worden vernummerd naar respectievelijk de artikelen 2:59 tot en
met 2:70.
Artikel 2:58 (nieuw) Bedelarij
Een nieuw artikel 2:58 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Het is verboden in door het college
aangewezen openbare plaatsen of in een voor publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of
andere zaken”.
Artikel 2:60 (nieuw) Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
1.
In lid 1, onder d, wordt het onderdeel “;” vervangen door het onderdeel “.”.
2.
Lid 1, onder e, vervalt.
e. De naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
Artikel 2:61 (nieuw) Voorschriften als bedoeld in artikel 4378ter van het Wetboek van
Strafrecht
1.
In lid d, wordt het onderdeel “drie” vervangen door “zeven”.
Artikel 2:65 (nieuw) Bezigen van vuurwerk
1.
In lid 1, wordt het onderdeel “bezigen” vervangen door het onderdeel: “gebruiken”.
2.
Lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: “De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid
zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef onder 1,
van het Wetboek van Strafrecht.”
Artikel 2:66 (nieuw) Veiligheidsrisicogebieden
1.
Het onderdeel “kan” wordt vervangen door het onderdeel “is bevoegd”.
2.
Het onderdeel “aanwijzen” wordt vervangen door het onderdeel “aan te wijzen”.
Artikel 2:67 (nieuw) Cameratoezicht op openbare plaatsen
1.
Het onderdeel “kan” wordt vervangen door het onderdeel “is bevoegd”
2.
Het onderdeel “besluiten” wordt vervangen door het onderdeel “te besluiten”.
Artikel 2:69 (nieuw) Schietwapens
1. Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.”
Hoofdstuk 3.
1. In de hoofdstukkop wordt het onderdeel “sekswinkels” vervangen door het onderdeel
“escortbedrijven”.
Artikel 3:1
Begripsbepalingen
1. Lid e vervalt.
“sekswinkel: de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch
pornografische aard aan particulieren plegen te worden, verkocht of verhuurd;”.
2. Leden f, g en h worden vernummerd naar respectievelijk de leden e, f en g.
Afdeling 2
1. In de afdelingskop wordt het onderdeel “sekswinkel” vervangen door het onderdeel
“escortbedrijven”.
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Artikel 3:4
Seksinrichtingen
1. In lid 1 wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel “,” vervangen door het
onderdeel “of”.
2. In lid 1 vervalt het onderdeel “of sekswinkel”.
3. Lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden:“Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.”
Artikel 3:8
Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en leidinggevende
1.
In lid 1 vervalt het onderdeel “of sekswinkel”.
Artikel 3:12
Weigeringsgronden seksinrichting
1. In lid 1, onder b, wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel “,” vervangen door
het onderdeel “of”.
2. In lid 1, onder b, vervalt het onderdeel “of de sekswinkel”.
3. Lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
“Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het
bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd in het
belang van:
a.
het voorkomen of beperken van overlast;
b.
het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;
c.
de veiligheid van personen of goederen;
d.
de verkeersvrijheid of -veiligheid;
e.
de gezondheid of zedelijkheid; of
f.
de arbeidsomstandigheden van de prostituee.”
Artikel 3:13
Intrekkingsgronden
1. In lid 1, onder a, wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel “,” vervangen door
het onderdeel “of”.
2. In lid 1, onder a, vervalt het onderdeel “of de sekswinkel”.
3. In lid 1, onder d, wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel “,” vervangen door
het onderdeel “of”.
4. In lid 1, onder d, vervalt het onderdeel “of de sekswinkel”.
Artikel 3:14
Beëindiging exploitatie
1. In lid 1 wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel ”,” vervangen door het
onderdeel “of”.
2. In lid 1 vervalt het onderdeel “of de sekswinkel”.
Artikel 3:15
Wijziging beheer
1. In lid 1 wordt na het onderdeel “seksinrichting” het onderdeel “,” vervangen door het
onderdeel “of”.
2. In lid 1 vervalt het onderdeel “of de sekswinkel”.
Artikel 4:5
Overige geluidshinder
1.
In lid 1 wordt vóór het onderdeel “het Besluit” het onderdeel “van” toegevoegd.
2.
In lid 1 wordt ná het onderdeel “het Besluit” het onderdeel “op een zodanige wijze”
toegevoegd.
3.
In lid 1 vervalt ná het onderdeel “te verrichten”, het onderdeel “op een zodanige wijze”.
4.
In lid 3 wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp”
vervangen door het onderdeel “is niet van toepassing op situaties waarin”.
5.
Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.”
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Artikel 4:7
Natuurlijke behoefte doen
1.
Het onderdeel “en buiten de bebouwde kom” vervalt.
Artikel 4:8
Handelsreclame
1. Lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op
door het college aangewezen soorten handelsreclame of objecten waarop handelsreclame wordt
aangebracht”.
Artikel 5:2
Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
1. Een nieuw lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.”
Artikel 5.3
Te koop aanbieden van voertuigen
1. Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.”
Artikel 5:4
Voertuigwrakken
1.
In lid 1 vervalt het onderdeel “en/”.
Artikel 5:5
Parkeren van aanhangwagens, caravans en dergelijke
1. Een nieuw lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing”.
Artikel 5:6
Parkeren van grote voertuigen
1.
In lid 1 wordt na het onderdeel “een lengte heeft van”, het onderdeel “meer dan”
toegevoegd.
2.
In lid 1 wordt na het onderdeel “of een hoogte van”, het onderdeel “meer dan” toegevoegd.
3.
In lid 1 vervalt na het onderdeel “2,4 meter”, het onderdeel “te boven gaat”.
4.
Lid 3 wordt vernummerd naar lid 4.
5.
Lid 4 wordt vernummerd naar lid 5.
6.
Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Het verbod in het eerste lid is niet
van toepassing op de in artikel 5:5 bedoelde voertuigen”.
7.
Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden: “Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing”.
Artikel 5:7
Parkeren van reclamevoertuigen
1. Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing”.
Artikel 5:8
Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
1. Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden:“Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van
de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing”.
Artikel 5:9
Inzameling van geld of goederen
1. Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden:“Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing”.
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Artikel 5:10
Begripsbepaling venten
1.
In lid 2, onder c, wordt het onderdeel “artikel 5:11”, vervangen door het onderdeel “artikel
5:13”.
Artikel 5:11
Ventverbod
1. In lid 2 wordt het onderdeel “Het is verboden te venten:”, vervangen door het onderdeel
“Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten:”.
2. In lid 2, onder b, wordt het onderdeel “artikel 5:11”, vervangen door het onderdeel “artikel
5:13”.
3. Lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het college kan ten aanzien van het gestelde in het
eerste lid nadere regels stellen.”
Artikel 5:12
Vrijheid van meningsuiting
1.
In lid 1 wordt het onderdeel “artikel 5:9”, vervangen door het onderdeel “artikel 5:11”.
2.
Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden:“Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing”.
Artikel 5:14
Standplaats
1.
Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden: :“Op de vergunning is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) van toepassing.”
Artikel 5:15
Afbakeningsbepaling
1. Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het verbod van artikel 5:14, eerste lid is niet van
toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Waterwet of de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland.
2. In lid 2 vervalt het onderdeel ”sub”.
Artikel 5:17
Organiseren snuffelmarkt
4. Een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en komt te luiden: :“Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet
van toepassing.”
Artikel 5:18
Voorwerpen op, in of boven openbaar water
1.
In lid 2 wordt het onderdeel “vier” vervangen door het onderdeel “twee”.
2.
In lid 3 wordt het onderdeel: “geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen”,
vervangen door het onderdeel “is niet van toepassing op situaties waarin”.
3.
In lid 3 wordt na het onderdeel ”Strafrecht,”, toegevoegd het onderdeel “de Waterwet,”.
4.
In lid 3 wordt het onderdeel “Provinciale vaarwegenverordening”, vervangen door
“Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland”.
5.
In lid 3 wordt het onderdeel “of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening”
vervangen door het onderdeel “ of een verordening ondergrondse infrastructuren”.
6.
Lid 4 en 5 vervallen.
Artikel 5:19
Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
1.
In lid 2 wordt het onderdeel “geldt niet” vervangen door het onderdeel “is niet van
toepassing”.
2.
In lid 3 wordt na het onderdeel “milieubeheer,”, toegevoegd het onderdeel “de Waterwet,”.
3.
In lid 3 wordt het onderdeel “Provinciale vaarwegenverordening of Provinciale
landschapsverordening”, vervangen door het onderdeel ”Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland”.
4.
In lid 3 vervalt het onderdeel “de Wet beheer rijkswaterstaatswerken”.
5.
In lid 4 wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp”
vervangen door het onderdeel “is niet van toepassing op situaties waarin”.
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Artikel 5:20
Aanwijzingen ligplaats
1.
Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: “Het college kan aan de rechthebbende op een
vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een
ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne
en het aanzien van de gemeente.”
2.
In lid 3 wordt het onderdeel “Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover
in de daarin geregelde onderwerpen”, vervangen door het onderdeel: “Het eerste en tweede
lid zijn niet van toepassing op situaties waarin”.
3.
In lid 3 vervalt het onderdeel “de Wet beheer rijkswaterstaatswerken”.
4.
In lid 3 wordt na het onderdeel “Binnenvaartpolitiereglement,” toegevoegd het onderdeel
“de Waterwet”.
5.
In lid 3 wordt het onderdeel “Provinciale vaarwegenverordening of Provinciale
landschapsverordening”, vervangen door het onderdeel ”Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland”.
Artikel 5:23
Veiligheid op het water
1.
In lid 2 wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp”,
vervangen door het onderdeel “is niet van toepassing op situaties waarin”.
2.
In lid 2 wordt na het onderdeel “Binnenvaartpolitiereglement,” toegevoegd het onderdeel
“de Waterwet”.
3.
In lid 2 vervalt het onderdeel “de Wet beheer waterstaatwerken”.
4.
In lid 2 wordt het onderdeel “Provinciale vaarwegenverordening” vervangen door het
onderdeel “Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland”.
Artikel 5:24
Kitesurfen
1. In lid 2 wordt het onderdeel “geldt niet” vervangen door het onderdeel “is niet van
toepassing”.
2. In lid 3 wordt het onderdeel “geldt voorts niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp”
vervangen door “is voorts niet van toepassing op situaties waarin”
Artikel 5:25
Crossterreinen
1. Lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:“Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde met
een motorvoertuig, als bedoeld in artikel 1, onder z, van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994, een recreatieve rit of een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een
wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te
nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig
te hebben.
2. Lid 3 vervalt.
3. Lid 4 wordt vernummerd naar lid 3.
4. In het nieuwe lid 3, wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het daarin geregelde
onderwerp” vervangen door “is niet van toepassing op situaties waarin”.
Artikel 5:26
Verbod vuur te stoken
1.
In lid 2 wordt het onderdeel ”Het verbod geldt niet voorzover het betreft”, vervangen door:
“Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet
van toepassing op”.
2.
In lid 2, onder c, vervalt het onderdeel “, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor
de omgeving oplevert”.
3.
In lid 5 wordt het onderdeel “geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp” vervangen
door “is niet van toepassing op situaties waarin”.
4.
Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden: :“Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
van toepassing.”
Artikel 6:4
Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening
1.
In de artikelkop vervalt het onderdeel “nieuwe en intrekking oude verordening”.
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2.
3.

Lid 1 vervalt.
1.
De Algemene plaatselijke verordening 2005 voor de gemeente Almere en de daarbij horende
wijzigingen worden ingetrokken.
In lid 2 vervalt het onderdeel “2.”

Artikel 6:5
Overgangsbepaling
In lid 1 vervalt het onderdeel “1.”
Artikel II
Inwerkingtreding
Deze wijzigingen treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Almere, d.d. 5 juni 2014
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

J.D. Pruim

A. Jorritsma-Lebbink
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