
Tabel APV voorstel RIEC in concept weerbaarheidsscan  

 

Artikel Aanwezig Aanbevelingen / opmerkingen 

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging 

van vergunning of ontheffing 
Ja • Uitbreiden met schorsen 

Artikel 2:25 Evenementen-

vergunning 
Ja  

Artikel 2:27 Definitie openbare 

inrichtingen 
Ja 

• Zowel droog als nat (wordt niet verwezen 

naar alcohol houdende drank) 

• afhaalcentrum en shishalounge opnemen in 

definitie.  

Artikel 2:28 Exploitatie openbare 

inrichting 
nee 

• vervallen 

• De model-APV kent inmiddels sinds 2020 een bepaling 
om eisen te stellen aan het levensgedrag van een 
exploitant en leidinggevende van een openbare 
inrichting. In navolging van de Alcoholwet kunnen in de 
APV (nadere) eisen worden gesteld aan zowel de 
exploitant als de leidinggevende van een openbare 
inrichting. 

• Ook de aanwezigheid van een leidinggevende kan 

worden verplicht om schijnbeheer tegen te gaan 

(voorbeeld APV Deventer) 

Artikel 2:30 Afwijking 

sluitingstijd; tijdelijke sluiting 
Ja  

Artikel 2:31 Verboden 

gedragingen 
Ja  

Artikel 2:32  Handel binnen 

openbare inrichtingen 
Ja  

Artikel 2:35-2:38 Toezicht op 

inrichtingen tot het verschaffen 

van nachtverblijf 

Ja  

Artikel 2:39 Speelgelegenheden Ja  

Artikel 2:44 Verbod op 

inbrekerswerktuigen 
Ja  

Artikel 2:50a Verbod op 

zichtbare uitingen van verboden 

organisaties 

Ja  

Artikel 2:66-2:68 Bepalingen ter 

bestrijding van heling van 

goederen 

Ja  

Artikel 2:74 (Bij ons artikel 2:74 

b en c) 

Drugshandel op straat 

Ja 

Dit artikel uitbreiden met… 

-Verzameling van personen in verband met drugs, 

voorbeeld art. 2:74b Den Haag  
• verblijfsontzegging in verband met handel en 

gebruik van drugs, (zie art. 2:74c APV Den 



Haag) 

2:74a Openlijk drugsgebruik Ja  

2:76 Veiligheidsrisicogebieden Ja  

2:77 Cameratoezicht openbare 

plaatsen 
Ja  

2:79 Woonoverlast Ja 

• Eventueel opnemen exploitatievergunning 

voor kamerverhuur (zie art 2:38b APV 

Rheden) om malafide verhuurders en/of 

uitbuiting arbeidsmigranten te voorkome-n  

3:1-3:22 Regulering prostitutie, 

seksbranche en aanverwante 

onderwerpen 

Ja 

 

- Uitbreiden met vernieuwde bepalingen ter 

bescherming prostituée. Zie de model-APV 

VNG of website van het Veiligheidsnetwerk 

ON (hoofdstuk 3 APV en 

handhavingsarrangement). Houd huidige 

WRS en komende WRP in ogenschouw.  

Artikel 5:18 Standplaats-

vergunning en weigerings-

gronden 

Ja  

Artikel 6:2 Politie aangewezen 

toezichthouders APV 
Ja 

- Buitengewone opsporingsambtenaren en 

politie.  

Sluiting van voor publiek 

openstaande gebouwen 

(ondermijningsartikel) 

Ja  

Vergunningplicht voor 

aangewezen risicovolle panden, 

gebieden of branches 

(ondermijningsartikel) 

Nee  

 

 


