
 APV gemeente Tubbergen 2023 
(Was/Wordt-lijst) 

 
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet. In de 
‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt 
 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg of 
openbare plaats 
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte 

anders te gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan, als dat gebruik:  
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan 

de weg, de bruikbaarheid van de weg 
belemmert of kan belemmeren, dan wel 
een belemmering vormt of kan vormen 
voor het beheer of onderhoud van de weg; 
of  

b. niet voldoet aan redelijke eisen van 
welstand.  

2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid 
van de weg is in ieder geval sprake wanneer 
niet ten minste een vrije doorgang van 1,5 
strekkende meter wordt gelaten op voetpaden. 

3. Het college kan in het belang van de openbare 
orde of de woon- en leefomgeving nadere 
regels stellen voor terrassen, uitstallingen en 
reclameborden.  

4. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod.  

5. De ontheffing wordt verleend als 
omgevingsvergunning door het college als het 
in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit 
betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder j of k, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

6. Het verbod is niet van toepassing op: 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;  
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;  
c. overige gevallen waarin krachtens een 

wettelijke regeling een vergunning voor het 
gebruik van de weg is verleend.  

Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet 1994 of de 
Omgevingsverordening van de provincie 
Overijssel. 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg of 
openbare plaats 
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte 

anders te gebruiken dan overeenkomstig de 
publieke functie daarvan, als dat gebruik: 
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan 

de weg, de bruikbaarheid van de weg 
belemmert of kan belemmeren, dan wel 
een belemmering vormt of kan vormen 
voor het beheer of onderhoud van de weg; 
of 

b. niet voldoet aan redelijke eisen van 
welstand. 

2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid 
van de weg is in ieder geval sprake wanneer 
niet ten minste een vrije doorgang van 1,5 
strekkende meter wordt gelaten op voetpaden. 

3. Het college kan in het belang van de openbare 
orde of de woon- en leefomgeving nadere 
regels stellen voor uitstallingen en 
reclameborden. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod in het eerste lid. 

5. De ontheffing wordt verleend als 
omgevingsvergunning door het college als het 
in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit 
betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder j of k, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

6. Het verbod in het eerste lid is niet van 
toepassing op: 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;  
c. terrassen als bedoeld in artikel 2:27 

tweede lid; en 
d. overige gevallen waarin krachtens een 

wettelijke regeling een vergunning voor het 
gebruik van de weg is vereist. 

7. Het verbod is voorts niet van toepassing op 
situaties waarin wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet 1994, of de 
Omgevingsverordening van de provincie 
Overijssel. 

Artikel 2:24 Definities 
1. In deze afdeling wordt onder evenement 

verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering van:  
a. bioscoop- en theatervoorstellingen;  
b. markten als bedoeld in artikel160, eerste 

lid, aanhef en onder g, van de 
Gemeentewet;  

Artikel 2:24 Definities 
1. In deze afdeling wordt onder evenement 

verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering van:  
a. bioscoop- en theatervoorstellingen;  
b. markten als bedoeld in artikel160, eerste 

lid, aanhef en onder g, van de 
Gemeentewet;  



c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen;  

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- 
en horecawet gelegenheid geven tot 
dansen;  

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties;  

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:39;  
g. sportwedstrijden, niet zijnde 

sportevenementen als bedoeld in het 
tweede lid, onder c en d.  

 
2. Onder evenement wordt mede verstaan:  

a. een herdenkingsplechtigheid, een 
muziekvoorstelling, een braderie, een feest 
of een wedstrijd op of aan de weg, tenzij 
deze activiteiten vallen onder het derde of 
vierde lid van dit artikel; 

b. een optocht op de weg, niet zijnde een 
optocht als bedoeld in het vierde lid van dit 
artikel en niet zijnde een betoging als 
bedoeld in artikel 2:3;  

c. een incidentele voetbalwedstrijd tussen 
een amateurclub en een betaald 
voetbalclub buiten competitieverband; 

d. een vechtsportwedstrijd of -gala.  
 
3. In deze afdeling wordt onder klein evenement 
verstaan een eendaags evenement waarbij: 

a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 
uur en 24.00 uur; 

b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 
voor 07.00 uur of na 23.00 uur en 
gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur 
en 23.00 het maximaal toelaatbare 
geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels 
van omringende woningen niet wordt 
overschreden; 

c. de activiteiten geen gevaar vormen voor 
de verkeersveiligheid en het verkeer en de 
hulpdiensten niet belemmeren of de 
doorstroming beperken; 

d. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van maximaal 25 
vierkante meter per object; 

e. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 150 personen.  

 
4. Onder een klein evenement wordt mede 

verstaan een optocht, een 
herdenkingsplechtigheid, een 
muziekvoorstelling die niet langer dan één uur 
duurt, een wandel-, loop- of fietstocht en een 
bijeenkomst op de openbare weg als: 
a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 

uur en 24.00 uur; 
b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 07.00 uur of na 23.00 uur en 
gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen;  

d. het in een inrichting in de zin van de 
Alcoholwet gelegenheid geven tot 
dansen;  

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties;  

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:39;  
g. sportwedstrijden, niet zijnde 

sportevenementen als bedoeld in het 
tweede lid, onder c en d.  

 
2. Onder evenement wordt mede verstaan:  

a. een herdenkingsplechtigheid, een 
muziekvoorstelling, een braderie, een feest 
of een wedstrijd op of aan de weg, tenzij 
deze activiteiten vallen onder het derde of 
vierde lid van dit artikel; 

b. een optocht op de weg, niet zijnde een 
optocht als bedoeld in het vierde lid van dit 
artikel en niet zijnde een betoging als 
bedoeld in artikel 2:3;  

c. een incidentele voetbalwedstrijd tussen 
een amateurclub en een betaald 
voetbalclub buiten competitieverband; 

d. een vechtsportwedstrijd of -gala.  
 
3. In deze afdeling wordt onder klein evenement 
verstaan een eendaags evenement waarbij: 

a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 
uur en 24.00 uur; 

b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 
voor 07.00 uur of na 23.00 uur waarbij 
tussen 07.00 uur en 23.00 het maximaal 
toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) 
op de gevels van omringende woningen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd 
onversterkte muziek gedurende de 
toegestane tijden); 

c. de activiteiten geen gevaar vormen voor de 
verkeersveiligheid en het verkeer en de 
hulpdiensten niet belemmeren of de 
doorstroming beperken; 

d. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van maximaal 25 
vierkante meter per object; 

e. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 150 personen.  

 
4. Onder een klein evenement wordt mede 

verstaan een optocht, een 
herdenkingsplechtigheid, een 
muziekvoorstelling die niet langer dan één uur 
duurt, een wandel-, loop- of fietstocht en een 
bijeenkomst op de openbare weg als: 
a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 

uur en 24.00 uur; 
b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 07.00 uur of na 23.00 uur waarbij 



en 23.00 het maximaal toelaatbare 
geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels 
van omringende woningen niet wordt 
overschreden;  

c. de activiteiten geen gevaar vormen voor de 
verkeersveiligheid en het verkeer en de 
hulpdiensten niet belemmeren of de 
doorstroming beperken. 

 
5. In deze afdeling wordt onder een buurt- of 

straatfeest verstaan, een eendaags evenement 
waarbij:  
a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 

uur en 24.00 uur; 
b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 07.00 uur of na 23.00 uur en 
gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur 
en 23.00 het maximaal toelaatbare 
geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels 
van omringende woningen niet wordt 
overschreden;  

c. de activiteiten niet plaatsvinden op de 
rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormen voor 
het verkeer en de hulpdiensten; en 

d. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van maximaal 25 
vierkante meter per object; 

e. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 75 personen.  

tussen 07.00 uur en 23.00 het maximaal 
toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) 
op de gevels van omringende woningen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd 
onversterkte muziek gedurende de 
toegestane tijden); 

c. de activiteiten geen gevaar vormen voor de 
verkeersveiligheid en het verkeer en de 
hulpdiensten niet belemmeren of de 
doorstroming beperken. 

 
5. In deze afdeling wordt onder een buurt- of 

straatfeest verstaan, een eendaags evenement 
waarbij:  
a. de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 

uur en 24.00 uur; 
b. géén muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 07.00 uur of na 23.00 uur waarbij 

tussen 07.00 uur en 23.00 het maximaal 

toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) 

op de gevels van omringende woningen 

niet wordt overschreden (uitgezonderd 

onversterkte muziek gedurende de 

toegestane tijden); 

c. de activiteiten niet plaatsvinden op de 
rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormen voor 
het verkeer en de hulpdiensten; en 

d. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van maximaal 25 
vierkante meter per object; 

e. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 75 personen.  

 

(nieuw artikel) Artikel 2:28 Algemene regels en vergunning 

voor terras  

1. Het is verboden een terras in te richten en te 

exploiteren bij een openbare inrichting in strijd 

met de door het bevoegd bestuursorgaan 

vastgestelde algemene regels.  

2. De burgemeester kan besluiten om in het 

kader van de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid en bescherming van het 

woon- en leefklimaat voor het inrichten en 

exploiteren van een terras toch een 

vergunningsplicht op te leggen. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:4 kan 

de burgemeester aan een vergunning als 

bedoeld in lid twee van dit artikel, voorschriften 

en beperkingen opnemen ten aanzien van de 

openingstijden, de afmetingen en de 

exploitatie van het terras (waarbij afgeweken 

kan worden van de algemene regels als 

bedoeld in artikel 2:28 eerste lid). 



Artikel 2:29 Sluitingstijd  

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op 

maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur 

en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag 

tussen 02.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd). 

2. Het is verboden een openbare inrichting voor 

bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in 

de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. 

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van 

de sluitingstijd.  

4. Het eerste en het derde lid zijn niet van 

toepassing op situaties waarin bij of krachtens 

de Wet milieubeheer is voorzien.  

5. Het gestelde in het eerste lid geldt niet op 

Nieuwjaarsdag. 

6. Op de aanvraag om een ontheffing is 

paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 

niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Artikel 2:29 Sluitingstijd  

1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op 

maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur 

en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag 

tussen 02.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd).  

2. Terrassen behorende bij openbare 

inrichtingen zijn tussen 01.00 en 06.00 uur 

gesloten. 

3. Het is verboden een openbare inrichting voor 

bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in 

de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van 

de in het eerste lid genoemde sluitingstijd.  

5. Het eerste, tweede en het derde lid zijn niet 

van toepassing op situaties waarin bij of 

krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.  

6. Het gestelde in het eerste lid geldt niet op 

Nieuwjaarsdag. 

7. Op de aanvraag om een ontheffing is 

paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 

niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Afdeling 5. Regulering paracommerciële 
rechtspersonen en overige aangelegenheden uit 
de Drank- en Horecawet 
 

Vervallen, een en ander geregeld in de drank- en 
horecaverordening 

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het 
verschaffen van nachtverblijf 
 

Afdeling 5. Toezicht op inrichtingen tot het 
verschaffen van nachtverblijf 
 

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden 
 

Afdeling 6. Toezicht op speelgelegenheden 
 

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van 
overlast, gevaar of schade 
 

Afdeling 7. Maatregelen ter voorkoming van 
overlast, gevaar of schade 
 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 
1. Het is voor personen die de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt 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. 

2. 2. Het verbod is niet van toepassing op:  
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 

als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet; en  

b. een andere plaats dan een horecabedrijf 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Drank en Horecawet. 
 

 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 
1. Het is voor personen die de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt 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. 

2. 2. Het verbod is niet van toepassing op:  
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf 

als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet; 
en  

b. een andere plaats dan een horecabedrijf 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Alcoholwet. 

 

Artikel 2:48a Verkoop en gebruik van lachgas 
1. Onder lachgas wordt verstaan: 

(distikstofmonoxide, N2O), een anorganische 
verbinding van stikstof en zuurstof met als 
bruto formule N2O, waarvan de verkoop en het 

Artikel 2:48a  
(vervallen) 



gebruik - al dan niet in combinatie met 
gaspatronen, ballonnen, (slagroom)spuiten of 
een tank - voor recreatieve doeleinden 
plaatsvindt. 

2. Het is verboden op openbare plaatsen en in 
voor publiek openstaande gebouwen lachgas 
te gebruiken als dit gepaard gaat met 
gedragingen die de openbare orde verstoren, 
het woon- en leefklimaat aantasten of 
anderszins overlast veroorzaken. 

3. Het is verboden op openbare plaatsen en in 
voor publiek openstaande gebouwen, die deel 
uitmaken van een door de burgemeester 
aangewezen gebied, lachgas te gebruiken, 
voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan 
niet tegen betaling aan te bieden. 

 

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van 
verboden organisaties 
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in 

voor het publiek toegankelijke openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven 
zichtbaar goederen te dragen, bij zich te 
hebben of te vervoeren die uiterlijke 
kenmerken zijn 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. 

 

Artikel 2:50a 
(vervallen) 

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke 
of schadelijke dieren  
1. Het is verboden op door het college ter 

voorkoming of opheffing van overlast of 
schade aan de openbare gezondheid 
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in 
de zin van de Wet milieubeheer, bij dat 
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:  
a. aanwezig te hebben;  
b. aanwezig te hebben anders dan met 

inachtneming van de door het college in 
het aanwijzingsbesluit gestelde regels;  

c. aanwezig te hebben in een groter aantal 
dan in het aanwijzingsbesluit is 
aangegeven; 

2. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een 
krachtens het eerste lid aangewezen plaats 
ontheffing verlenen van een of meer verboden 
als bedoeld in het eerste lid.  

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke 
of schadelijke dieren  
1. Het is verboden op door het college ter 

voorkoming of beëindiging van overlast of 
schade aan de openbare gezondheid 
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in 
de zin van de Wet milieubeheer, bij dat 
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:  

a. aanwezig te hebben;  
b. aanwezig te hebben anders dan met 

inachtneming van de door het college in het 
aanwijzingsbesluit gestelde regels;  

c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in 
het aanwijzingsbesluit is aangegeven; 

2. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een 
krachtens het eerste lid aangewezen plaats 
ontheffing verlenen van een of meer verboden 
als bedoeld in het eerste lid. 



 
Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen 
  
  

 
Afdeling 8. Bestrijding van heling van goederen 

 
Afdeling 10. Consumentenvuurwerk en carbid 

 

 
Afdeling 9. Consumentenvuurwerk en carbid 
 

Artikel 2:71 Definities 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. consumentenvuurwerk: hetgeen daaronder 

wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit. 
b. carbidschieten: het in een bus op explosieve 

wijze verbranden van acetyleengas afkomstig 
van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of gasmengsels met 
vergelijkbare eigenschappen. 

c. bus: een deugdelijke bus, container, opslagvat 
of ander daarmee gelijke te stellen voorwerp. 

d. melkbus: een originele deugdelijke ijzeren bus 
met afgeronde naden, die voorheen werd 
gebruikt om melk in te bewaren en te 
vervoeren. 

Artikel 2:71 Definities 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. consumentenvuurwerk: hetgeen daaronder 

wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit, met 
uitzondering van fop- en schertsvuurwerk. 

b. carbidschieten: het in een bus op explosieve 
wijze verbranden van acetyleengas afkomstig 
van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water of gasmengsels met 
vergelijkbare eigenschappen. 

c. bus: een deugdelijke bus, container, opslagvat 
of ander daarmee gelijke te stellen voorwerp. 

d. melkbus: een originele deugdelijke ijzeren bus 
met afgeronde naden, die voorheen werd 
gebruikt om melk in te bewaren en te 
vervoeren. 

 

 
Afdeling 11. Drugsoverlast 

 

 
Afdeling 10. Drugsoverlast 
 

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de 
burgemeester 
 

Afdeling 11. Bijzondere bevoegdheden van de 
burgemeester 
 

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
1. Een vergunning geweigerd als: 

a. de exploitant of de beheerder onder 
curatele staat; 

b. de exploitant of de beheerder 
onherroepelijk is veroordeeld voor een 
gewelds- of zedendelict of voor 
mensenhandel, of in enig ander opzicht 
van slecht levensgedrag is; 

c. de exploitant of de beheerder de leeftijd 
van 21 jaar nog niet heeft bereikt; 

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat de feitelijke toestand niet met het in de 
aanvraag vermelde in overeenstemming 
zal zijn; 

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat de aanvrager in strijd zal handelen met 
aan de vergunning verbonden 
beperkingen of voorschriften;  

f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het 
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of 
zullen zijn die, als het prostituees betreft, 
nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben 
bereikt, als het overige personen betreft, 
nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel 
of verblijven of werken in strijd met het 
bepaalde bij of krachtens de 
Vreemdelingenwet 2000;  

Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt 

een vergunning geweigerd als: 
a. de exploitant of de beheerder onder 

curatele staat;  
b. de exploitant of de beheerder 

onherroepelijk is veroordeeld voor een 
gewelds- of zedendelict of voor 
mensenhandel, of in enig ander opzicht 
van slecht levensgedrag is;  

c. de exploitant of de beheerder de leeftijd 
van 21 jaar nog niet heeft bereikt;  

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat de feitelijke toestand niet met het in de 
aanvraag vermelde in overeenstemming 
zal zijn;  

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat de aanvrager in strijd zal handelen met 
aan de vergunning verbonden 
beperkingen of voorschriften;  

f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het 
seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of 
zullen zijn die, als het prostituees betreft, 
nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben 
bereikt, als het overige personen betreft, 
nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel 
of verblijven of werken in strijd met het 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vuurwerkbesluit
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Vuurwerkbesluit


g. de exploitant of de beheerder minder dan 
vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 
vergunning wordt aangevraagd, wegens 
een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld 
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van meer dan zes maanden;  

h. de exploitant of de beheerder minder dan 
vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 
vergunning wordt aangevraagd, bij meer 
dan één rechterlijke uitspraak of 
strafbeschikking onherroepelijk 
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van € 500 of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a, van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van:  
1) bepalingen, gesteld bij of krachtens de 

Drank- en Horecawet, de Opiumwet, 
de Vreemdelingenwet 2000, de Wet 
arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 
van deze verordening;  

2) de artikelen 137c tot en met 137g, 
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en 
met 420quinquies, 426 en 429quater 
van het Wetboek van Strafrecht;  

3) artikel 69 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen;  

4) de artikelen 8 en 162, derde lid, 
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163 
van de Wegenverkeerswet 1994;  

5) de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; of  

6) de artikelen 54 en 55 van de Wet 
wapens en munitie. 

i. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al 
is bereikt; 

j. de voorgenomen uitoefening van het 
seksbedrijf strijd zal opleveren met een 
geldend bestemmingsplan, een 
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage 
is gelegd, een beheersverordening. 

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste 
lid, onder g, wordt gelijkgesteld:  
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een 

zodanige voorwaardelijke straf; 
b. vrijwillige betaling van een geldsom als 

bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, 
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 
76, derde lid, onder a, van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan € 375 bedraagt.  

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste 
lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van 
een vergunning teruggerekend vanaf de datum 
van de intrekking van deze vergunning.  

4. Voor de berekening van de periode van vijf 
jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, telt 
de periode waarin een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.  
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g. de exploitant of de beheerder minder dan 
vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 
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een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld 
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
van meer dan zes maanden;  

h. de exploitant of de beheerder minder dan 
vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de 
vergunning wordt aangevraagd, bij meer 
dan één rechterlijke uitspraak of 
strafbeschikking onherroepelijk 
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke 
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Vreemdelingenwet 2000, de Wet 
arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 
van deze verordening;  

2) de artikelen 137c tot en met 137g, 
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en 
met 420quinquies, 426 en 429quater 
van het Wetboek van Strafrecht;  

3) artikel 69 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen;  

4) de artikelen 8 en 162, derde lid, 
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163 
van de Wegenverkeerswet 1994;  

5) de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; of  

6) de artikelen 54 en 55 van de Wet 
wapens en munitie.  

i. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al 
is bereikt; 

j. de voorgenomen uitoefening van het 
seksbedrijf strijd zal opleveren met een 
geldend bestemmingsplan, een 
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage 
is gelegd, een beheersverordening. 

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste 
lid, onder g, wordt gelijkgesteld:  
a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een 

zodanige voorwaardelijke straf;  
b. vrijwillige betaling van een geldsom als 

bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, 
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 
76, derde lid, onder a, van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan € 375 bedraagt.  

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste 
lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van 
een vergunning teruggerekend vanaf de datum 
van de intrekking van deze vergunning.  

4. Voor de berekening van de periode van vijf 
jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, 



5. Een vergunning kan in ieder geval worden 
geweigerd:  
a. voor een seksbedrijf waarvoor de 

vergunning op grond van artikel 3:9, eerste 
lid, aanhef en onder a tot en met g, of 
tweede lid, aanhef onder a tot en met i, of 
in het geval en onder de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur is ingetrokken, 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
intrekking;  

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens 
artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot 
de aanvraag, mits de aanvrager de 
gelegenheid heeft gehad de aanvraag 
binnen een door het bevoegde 
bestuursorgaan gestelde termijn aan te 
vullen;  

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op het uitoefenen van een 
prostitutiebedrijf in een seksinrichting 
waarvoor eerder een vergunning is 
ingetrokken, of in die seksinrichting eerder 
zonder vergunning een prostitutiebedrijf is 
uitgeoefend;  

d. als de openbare orde, de woon- en 
leefomgeving of de veiligheid en de 
gezondheid van prostituees of klanten 
nadelig wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid van de seksinrichting 
waarvoor de vergunning is aangevraagd; 

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 
3:15, eerste en tweede lid;  

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de 
exploitant de bij artikel 3:17 gestelde 
verplichtingen zal naleven;  

g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in een 
woonruimte waarvoor geen vergunning als 
bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, 
van de Huisvestingswet 2014 is verleend.  

telt de periode waarin een onvoorwaardelijke 
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b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens 
artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot 
de aanvraag, mits de aanvrager de 
gelegenheid heeft gehad de aanvraag 
binnen een door het bevoegde 
bestuursorgaan gestelde termijn aan te 
vullen;  

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op het uitoefenen van een 
prostitutiebedrijf in een seksinrichting 
waarvoor eerder een vergunning is 
ingetrokken, of in die seksinrichting eerder 
zonder vergunning een prostitutiebedrijf is 
uitgeoefend;  

d. als de openbare orde, de woon- en 
leefomgeving of de veiligheid en de 
gezondheid van prostituees of klanten 
nadelig wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid van de seksinrichting 
waarvoor de vergunning is aangevraagd;  

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 
3:15, eerste en tweede lid;  

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de 
exploitant de bij artikel 3:17 gestelde 
verplichtingen zal naleven;  

g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in een 
woonruimte waarvoor geen vergunning als 
bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, 
van de Huisvestingswet 2014 is verleend. 

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten 
1. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 

12 dagen of dagdelen per kalenderjaar 
incidentele festiviteiten te houden waarbij de 
geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 
2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste twee weken voor de 
aanvang van de festiviteit daarvan melding 
heeft gedaan aan het college.  

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 12 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar in verband met de viering van 
incidentele festiviteiten de verlichting langer 
aan te houden ten behoeve van 
sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste 

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten  

1. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 6 
dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele 
festiviteiten te houden waarbij de 
geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 
2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet van 
toepassing zijn, mits de houder van de 
inrichting ten minste twee weken voor de 
aanvang van de festiviteit daarvan melding 
heeft gedaan aan het college.  

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 12 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar in verband met de viering van 
incidentele festiviteiten de verlichting langer 
aan te houden ten behoeve van 
sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste 



lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet 
van toepassing is, mits de houder van de 
inrichting ten minste tien werkdagen voor de 
aanvang van de festiviteit daarvan melding 
heeft gedaan aan het college.  

3. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van de melding.  

4. De melding is gedaan wanneer het formulier, 
volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is 
ingeleverd op de plaats op dat formulier 
vermeld.  

5. De melding wordt geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder 
van een inrichting een incidentele festiviteit die 
redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond 
toestaat.  

6. Het equivalente geluidsniveau LAeq 
veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet 
meer dan 50 dB(A) en 63 dB(C), gemeten op 
de gevel van gevoelige gebouwen op een 
hoogte van 5 meter.  

7. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is 
inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 
dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. 
Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten 
beschouwing gelaten.  

8. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt 
het ten gehore brengen van extra muziek 
hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, uiterlijk om 
01.30 uur beëindigd.  

9. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, geldt 
voor het bebouwde gedeelte van de inrichting 
en niet voor de buitenruimte.  

10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 
voor het onmiddellijk doorlaten van personen 
of goederen.  

 

lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet 
van toepassing is, mits de houder van de 
inrichting ten minste tien werkdagen voor de 
aanvang van de festiviteit daarvan melding 
heeft gedaan aan het college.  

3. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van de melding.  

4. De melding is gedaan wanneer het formulier, 
volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is 
ingeleverd op de plaats op dat formulier 
vermeld.  

5. De melding wordt geacht te zijn gedaan 
wanneer het college op verzoek van de houder 
van een inrichting een incidentele festiviteit die 
redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond 
toestaat.  

6. Een incidentele festiviteit als bedoeld in lid 
1 die in het bebouwde gedeelte van de 
inrichting plaatsvindt moet van maandag 
tot en met vrijdag uiterlijk zijn beëindigd om 
0.30 uur en op zaterdag en zondag uiterlijk 
om 01.30 uur.  

7. Het equivalente geluidsniveau LAeq bij de in 
lid 6 bedoelde activiteit, veroorzaakt door de 
inrichting, bedraagt niet meer dan 50 dB(A) en 
63 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige 
gebouwen op een hoogte van 5 meter. 

8. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid 
bij de in lid 6 van dit artikel bedoelde 
activiteit blijven ramen en deuren gesloten, 
behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van 
personen of goederen.  

9. Een incidentele festiviteit als bedoeld in lid 
1 die in de buitenlucht plaatsvindt mag van 
maandag tot met zaterdag niet starten voor 
9.00 uur en op zondagen niet voor 13.00 
uur. De incidentele festiviteit die in de 
buitenlucht plaatsvindt, mag maximaal 5 
uur duren en moet uiterlijk zijn beëindigd 
om 23.00 uur en op zondagen om 21.00 uur. 

10. Het equivalente geluidsniveau LAeq bij de 
in lid 9 van dit artikel bedoelde activiteit, 
veroorzaakt door de inrichting, bedraagt 
niet meer dan 70 dB(A) en 83 dB(C), 
gemeten op de gevel van gevoelige 
gebouwen op een hoogte van 5 meter. 

11. De geluidsnormen, bedoeld in het zevende 
en het tiende lid van dit artikel, zijn inclusief 
onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) 
toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens 
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten 
beschouwing gelaten. De bepaling van de 
geluidsniveaus vindt plaats 
overeenkomstig de “Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai 1999” 

12. Voor een incidentele festiviteit die deels in 
de buitenlucht en deels in het bebouwde 
deel de inrichting plaatsvindt, gelden de 
normen en tijden zoals benoemd in het 
negende en tiende lid van dit artikel. 



Artikel 4:6 Overige geluidhinder 
1. Het is verboden buiten een inrichting op een 

zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten 
in werking te hebben of handelingen te 
verrichten dat voor een omwonende of voor de 
omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.  

2. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod.  

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door de Wet 
geluidhinder, de Zondagswet, de Wet 
openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, het 
Bouwbesluit of de Omgevingsverordening 
Overijssel. 

4. Het verbod genoemd in het eerste lid geldt niet 
indien er op grond van artikel 2.25 van deze 
verordening een vergunning is verleend of een 
melding is gedaan en in gevallen waarbij 
artikel 2.73b van deze verordening van 
toepassing is. 
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4. Vervallen, conform modelverordening 
 

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, 
mest, afvalstoffen en dergelijke 

1. Het is verboden op door het college in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of opheffing van 
overlast dan wel voorkoming van schade aan 
de openbare gezondheid aangewezen 
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de 
Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de 
weg de volgende voorwerpen of stoffen op te 
slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben: 
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke 

bestemming onttrokken voer- of vaartuigen 
of onderdelen daarvan; 

b. bromfietsen en motorvoertuigen of 
onderdelen daarvan; 

c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 
4:17 of onderdelen daarvan, indien het 
plaatsen of aanwezig hebben daarvan 
geschiedt voor verkoop of verhuur of 
anderszins voor een commercieel doel; of 

d. mestopslag, gierkelders of andere 
verzamelplaatsen van vuil, een 
verzameling ingekuild gras, loof of pulp of 
ingekuilde landbouwproducten, 
afbraakmaterialen en oude metalen. 

e. Het college kan bij de aanwijzing nadere 
regels stellen. 

2. Dit artikel is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien krachtens de Wet 
ruimtelijke ordening of door of krachtens de 
Omgevingsverordening van de provincie 
Overijssel. 
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c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 
4:17 of onderdelen daarvan, indien het 
plaatsen of aanwezig hebben daarvan 
geschiedt voor verkoop of verhuur of 
anderszins voor een commercieel doel; of 

d. mestopslag, gierkelders of andere 
verzamelplaatsen van vuil, een 
verzameling ingekuild gras, loof of pulp of 
ingekuilde landbouwproducten, 
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e. Het college kan bij de aanwijzing nadere 
regels stellen. 

2. Dit artikel is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien krachtens de Wet 
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Artikel 6:4 Intrekking oude verordening 
De Algemene plaatselijke verordening Tubbergen 
2015 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening 
De Algemene plaatselijke verordening Tubbergen 
2021 wordt ingetrokken. 
 



Artikel 6:7 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Tubbergen 2021. 
 

Artikel 6:7 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Tubbergen 2023. 
 

 
Algemeen 
 
Wijzigingen ten aanzien van de Alcoholwet 
Onderdeel van deze wijziging betreft tevens de technische wijziging in de zin van de inwerkingtreding 
(op 1-7-2021) van de Alcoholwet. Het gaat om Artikel 2.24, Artikel 2:48 en Artikel 3.7 tekstueel. Daar 
waar Drank- en horecawet genoemd staat is dit vervangen door Alcoholwet. 
 
Wijzigingen zomeractualisatie 2022 
De zomeraanpassing van de Model-APV is beperkt. Het gaat om enkele bepalingen. 

 
 


