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Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2012 
 
De raad van de gemeente Scherpenzeel; 
 
Gezien het voorstel van het college van 24 maart 2015; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
Besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Scherpenzeel 2012:  
 
Artikel I 
 
A 
Artikel 1:2 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Aan artikel 2:11 toevoegen ‘tweede lid’; 
 
B 
Artikel 2:10 lid 6 onder b. wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 5:19 wordt artikel 5:18; 
 
C 
Artikel 2:12 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘indien’ ‘het college’ tussenvoegen, en ‘hebben’ wordt ‘heeft’; 
 
Artikel 2:12 lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 
Provinciaal wegenreglement wordt Provinciale wegenverordening; 
 
D 
Artikel 2:23a komt met koptekst als volgt te luiden: 
Artikel 2:23a Opsporen van munitie, wapens of munten met een metaaldetector 
1. Het is verboden op of aan de weg en op de openbare plaats een metaaldetector of enig 
ander voorwerp, bestemd voor het opsporen van wapens en munitie of munten en dergelij-
ke, te gebruiken. 
2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod; 
 
E 
Artikel 2:31 onder c. wordt als volgt gewijzigd: 
De zinsnede ‘de zitplaatsen die aanwezig zijn op’ verwijderen; 
 
F 
Na artikel 2:34 komt met onderschrift de afdelingstitel als volgt te luiden: 
Afdeling 8a. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank – en 
Horecawet 
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De Drank – en Horecaverordening 2014, vastgesteld door de raad op 19 december 2013, 
voorziet hierin; 
 
G 
Artikel 2:39 lid 2 onder b. wordt als volgt gewijzigd: 
Na de woorden ‘minister van’ ‘Veiligheid en’ tussenvoegen; 
 
H 
Artikel 2:40 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘zijn’ volgt de zinsnede ‘twee kansspelautomaten toegestaan.’; 
 
Artikel 2:40 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Na de zinsnede ‘inrichtingen zijn’ volgt de zinsnede ‘kansspelautomaten niet toegestaan.’; 
 
I 
Artikel 2:48 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘is’ de zinsnede ‘voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben be-
reikt’ tussenvoegen; 
 
J 
Artikel 2:58 lid 2 onder b. komt als volgt te luiden: 
die vanwege zijn fysieke toestand niet in staat is uitwerpselen van de hond op te ruimen en 
afhankelijk is van een hulpmiddel om zich voort te bewegen zoals een rolstoel, scootmo-
biel, looprek, rollator of een soort gelijk hulpmiddel om voort te bewegen; 
 
K 
Artikel 2:63 lid 4 komt als volgt te luiden: 
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing; 
 
L 
Artikel 2:67 lid 1 onder c. wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘voor’ ‘zover’ tussenvoegen; 
 
M 
Afdelingstitel 15. (hoofdstuk 2) wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘veiligheidsrisicogebieden’ een ‘,’ tussenvoegen en ‘en’ verwijderen, en na 
het woord ‘plaatsen’ ‘en gebiedsontzegging’ toevoegen; 
 
Artikel 2:78 komt met koptekst als volgt te luiden: 
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen 
  
 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken 
van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de 
veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die 
strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verrichten een bevel geven zich 
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gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een 
openbare plaats op te houden. 
 2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een 
persoon aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die op-
nieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven 
zich gedurende ten hoogste acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeen-
te op een openbare plaats op te houden. 
 3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of 
de openbare orde verstorende handeling, binnen zes maanden na het geven van een eerder 
bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt. 
 4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in 
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De 
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel; 
 
N: 
Artikel 3:5 lid 2 onder c. eerste aandachtstreepje: 
Het aangehaalde artikel ‘273a van het Wetboek van Strafrecht’ wijzigen in ‘273f’; 
 
O: 
Artikel 3:9 lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord ‘gedurende’ ‘een’ tussenvoegen; 
 
P: 
Artikel 4:2 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 
Het aangehaalde artikel ‘4.113, eerste lid, van het Besluit’ wijzigen in 3.148, eerste lid’; 
 
Artikel 4:2 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
De zinsnede ‘van de volgende delen’ wijzigen in ‘nader te bepalen delen van de gemeen-
te’; 
 
Q 
Artikel 4:5a komt met koptekst als volgt te luiden: 
Artikel 4:5a Traditioneel schieten  
  
Bij traditioneel schieten als bedoeld in artikel 2:18, eerste lid onder g van het Besluit  wor-
den de volgende regels in acht genomen: 
 a. het schieten vindt plaats op ten hoogste 2 dagen per week en ten hoogste 3 uren per dag; 
 b. het schieten vindt uitsluitend plaats tussen 10 uur en 21.30 uur; 
 c. het aantal schoten per uur bedraagt ten hoogste 120; 
 d. de opvangvoorziening voor de kogels is voorzien van geluiddempend materiaal aan de 
buitenzijde. 
 
R 
In het onderschrift bij ‘Afdeling 3. (Hoofdstuk 4) Het bewaren van houtopstanden’ ’21 
december 2006’ wijzigen in ’16 december 2010’; 
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S 
Artikel 5:2 lid 5 komt als volgt te luiden: 
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing; 
 
T 
Artikel 5:9 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 
Het woord ‘hun’ wijzigen in ‘hen’; 
 
U 
Artikel 5:24 lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 
Het woord ‘geldt’ weghalen; 
 
V 
Artikel 5:26 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
De zinsnede ‘Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenveror-
dening of de Provinciale landschapsverordening’ te wijzigen in ‘Wetboek van Strafrecht, 
de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of 
de Provinciale vaarwegenverordening’; 
 
W 
Artikel 5:33 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Het woord ‘eerst’ wordt gewijzigd in ‘eerste’; 
 
X 
Artikel 5:34 lid 6 komt als volgt te luiden: 
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictie-
ve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing; 
 
Artikel II 
Aanvragen om een vergunning of ontheffing die zijn ingediend voor de inwerkingtreding 
van de Wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold voor 
inwerkingtreding. 
 
Artikel III 
Deze Wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is be-
kendgemaakt. 
 
Artikel IV 
Deze Wijzigingsverordening kan worden aangehaald als “Wijzigingsverordening Algeme-
ne plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2012”. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van  .. april 2015.    
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B.S. van Ginkel-Schuur B. Visser 
griffier    voorzitter 
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