Algemene Plaatselijke Verordening
BELEIDSREGELS
De Algemene wet bestuursrecht geeft regels over beleidsregels. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met
betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde of
wettelijke bevoegdheid. Beleidsregels geven vooraf duidelijkheid hoe het bestuur een bevoegdheid als vaste gedragslijn uitoefent.
Beleidsregels worden dan ook bekend gemaakt. Als in een individueel geval de vaste gedragslijn wordt gevolgd kan het bestuur
ter motivering van dat besluit slechts volstaan met een verwijzing naar die vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een
beleidsregel. Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te
dienen doelen. In deze tabel staan artikelen opgesomd die in de Algemene Plaatselijke Verordeningen zijn opgenomen en
beleidsregels mogelijk maken. Of van die mogelijkheid gebruik is gemaakt en zo ja, wat daarvan de inhoud dan is staat vermeld.
Nr.

Artikel

Omschrijving

1.

Artikel 2:l

Samenscholing en ongeregeldheden

Bestuursorgaan Mandaat Beleidsregel / nadere regeling

3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare
plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het
belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van
ongeregeldheden zijn afgezet.
2.

Artikel 2:3

Burgemeester

Nee

Geen openbare plaatsen afgezet

1. Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te Burgemeester
houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste
48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de
burgemeester.
5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste
lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in

Nee

Geen termijn verkort

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
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behandeling nemen.
3.

Artikel 2:6

Beperking aanbieden van geschreven of gedrukte stukken of
afbeeldingen
1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel
afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te
bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.
2. Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde
dagen en uren.

4.

Artikel 2:10

College

Artikel 2:30

Artikel 2:42

Nee

Geen nadere regels gesteld

Nee

Geen andere sluitingstijden
vastgesteld of tijdelijke sluiting
bevolen

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde,
Burgemeester
veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere
omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk
andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing in die situaties waarin artikel 13b
van de Opiumwet voorziet.

6.

Geen aanwijzing gedaan

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de
publieke functie ervan
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:
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
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare
College
orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien
van terrassen en uitstallingen.
3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het
eerste lid gestelde verbod.

5.

Nee

Plakken en kladden
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1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een
onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te
bekladden.

4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen.
6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen
hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
7.

Artikel 2:48

Artikel 2:52

Nee

De volgende plaatsen zijn
aangewezen waar bij
verkiezingen borden voor
verkiezingsaffisches worden
geplaatst:
1. Dorp: hoek Veldzichtstraat /
Reiger;
2. Hoge Rijndijk: aan de
Oranjelaan.
Tevens is als ‘aanplakbord’
aangewezen de graffitifietstunnel
onder de N11 / naast de
Ommedijkseweg.

College

Nee

Geen nadere regels gesteld

College

Nee

Bij besluiten d.d. 8-11-2005, nr.
05-2023 en 25-04-2006, nr. 06600 gelden als aangewezen
gebieden:
1. gebied rondom skatepark
Oranjelaan / Energieweg;
2. gebied rondom skatepark
Loetheveld
3. gebied rond de funramp
Utopia.

College /
burgemeester

Nee

Geen uren, plaatsen of terreinen
aangewezen

Verboden drankgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een
door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

8.

College

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Het is verboden op de door het college of de burgemeester
aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te
bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen

Algemene Plaatselijke Verordening

Beleidsregels

3

terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid
gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de
bezoekers van het terrein.
9.

Artikel 2:57

Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te
laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd
is;.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het
eerste lid onder a niet geldt.

10.

11.

Artikel 2:58

Artikel 2:60

College

Nee

Geen plaatsen aangewezen.

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat College
die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:
a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor
het verkeer van voetgangers;
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het
eerste lid, onder a niet geldt.

Nee

Geen plaatsen aangewezen

College

Nee

Geen plaatsen aangewezen

Burgemeester

Nee

Geen groepen / plaatsen
aangewezen

Verontreiniging door honden

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1. Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer plaatsen aanwijzen waar het 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.

12.

Artikel 2:75

Bestuurlijke ophouding
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de
Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem
aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen
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plaats indien deze personen één of meer artikelen van deze Algemene
plaatselijke verordening groepsgewijs niet naleven:
13.

Artikel 2:76

Veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de
Burgemeester
Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de
aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen
als veiligheidsrisicogebied.

14.

Artikel 2:77

Artikel 3:3

Burgemeester

Artikel 3:7

Nee

Niet tot plaatsing besloten

Nee

Geen nadere regels gesteld

Nee

Geen andere sluitingsuren
vastgesteld

Nadere regels Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.
Met het oog op de in artikel 3:13, lid 2, genoemde belangen, kan het
College
college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in
Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. nadere
regels vaststellen.

16.

Geen gebied aangewezen

Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de
Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een
bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.
2. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid
eveneens ten aanzien van andere openbare plaatsen,
3. De burgemeester ziet daarbij er op toe, dat wordt voorkomen dat in
het geobserveerde gebied toegangen tot woningen en het binnengaan
en verlaten hiervan in beeld worden gebracht.
4. De burgemeester doet van een besluit als bedoeld in het eerste of
tweede lid mededeling aan de gemeenteraad en doet hem na afloop
van de bepaalde duur een evaluatie toekomen.

15.

Nee

Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
1. Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of
in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het
bevoegd bestuursorgaan:
a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid,
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geldende sluitingsuren vaststellen;
17.

Artikel 3:9

Straatprostitutie
1. Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op
andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan
wel aan te lokken:
a. op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of
gebieden;
b. gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

18.

Artikel 3:11

Artikel 4:2

Nee

Geen wegen of gebieden
aangewezen of andere tijden
vastgesteld

College

Nee

Geen bekendmaking gedaan of
regels gesteld

College

Nee

Jaarlijks aanwijzing collectieve
feestdagen. Voor 2011:
Aanwijzing rdv/10-517:
- Kermis Kooikersplein;
- Koninginnedag;
- Bevrijdingsdag;
- Polderdag;
- Leiden Marathon
- Wielerronde;
- Intocht Sint Nicolaas;
- Oudjaars- en Nieuwjaarsdag

Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotischpornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke
1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin
of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of
geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische
aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft
bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of
aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving
in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in
het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving
gestelde regels.

19.

College

Aanwijzing collectieve festiviteiten
1. De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van
het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te
wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen
dagen of dagdelen.
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van 19.00 tot 07.00 uur.
2. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van
sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste
lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar
aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te
wijzen dagen of dagdelen.
3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het
college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen
van de gemeente.
5. Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet
te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als
bedoeld in het eerste lid aanwijzen.
20.

Artikel 4:19

Aanwijzing kampeerplaatsen
1. Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod ten behoeve College
van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te
houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het
bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd. niet geldt.
2.
Het college kan daarbij nadert regels stellen in het belang van de
gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.

21.

Artikel 5:6

Artikel 5:8

Geen plaatsen aangewezen

College

Geen

Geen weg of plaats aangewezen

College

Geen

Bij besluit d.d. 4 april 2000, nr
al/’00-568 aangewezen plaatsen:

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;

22.

Nee

Parkeren van grote voertuigen
1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een
lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4
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1. zone op de Oranjelaan,
2. zone op de Produktieweg, die
wordt onderbroken door een
strook bij de inrit ter hoogte
van Produktieweg 54-56,

meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit
naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente.
2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een
lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college
aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is
met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
23.

Artikel 5:12

Overlast van fiets of bromfiets
Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het 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, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

24.

Artikel 5:32

College

Geen

Geen plaats aangewezen

College

Geen

Geen terrein aangewezen

1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden,
College
parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te
rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel
1, onder z, Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 , een
bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

Geen

Geen terreinen aangewezen

Crossterreinen
1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een
motorvoertuig als bedoel in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als
bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 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. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van
toepassing is.

25.

Artikel 5:33

Beperking verkeer in natuurgebieden
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2. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid
gestelde verbod niet van toepassing is.
26.

Artikel 5:36

Verboden plaatsen
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van de weg;
b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.
2.
Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde
termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het
eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

College

Geen

Geen termijn bepaald.

Aldus d.d. 29 november 2011vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester

W.A.M. Zoetmelk
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