Verordening tot wijziging van de

Algemene plaatselijke verordening
Dordrecht, 19e wijziging
De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de 19e wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;

gelet op de artikelen 149 en 154 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 19e wijziging

Artikel I Wijziging verordening
De Algemene plaatselijke verordening Dordrecht wordt als volgt gewijzigd.

A. Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd.
a. lid i komt als volgt te luiden:
i.

het college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht;

b. Aan artikel 1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
j.

bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

B. In de artikelen 2:24 lid 1 sub d, 2:27 leden 3 en 6, 2:28 lid 2, 2:48 lid 3 sub a en sub b en artikel 3:7 lid
1 sub i onder i wordt 'Drank- en Horecawet' gewijzigd in 'Alcoholwet'.

C. Artikel 2:26 wordt als volgt gewijzigd.

1. Na lid 1 worden 2 leden ingevoegd onder vernummering van lid 2 tot lid 4, luidende:
2.

Het is verboden enig gereedschap, voorwerp of middel te vervoeren of bij zich te hebben met de

3.

Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren

kennelijke bedoeling daarmee bij een evenement de orde te verstoren.

die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit

verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare
orde.

2. Na lid 4 worden de volgende leden ingevoegd:
5.
6.

Het verbod van lid 3 geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het
Wetboek van Strafrecht.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2:24, tweede lid, onder a, wordt voor de toepassing van dit
artikel onder evenement mede verstaan een begrafenis of crematie.

D. Na artikel 2:50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties
1.

Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek 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.

E. Artikel 2:79 komt te luiden:

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1.

Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik
geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de

onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor
omwonenden wordt veroorzaakt.
2.

De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in ieder
geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:
a.

geluid- of geurhinder;

c.

hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

e.

intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

b.
d.
3.

hinder van dieren;

overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

De last kan een verbod inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning of op of bij het erf als
bedoeld in artikel 151d, derde lid, van de Gemeentewet.

F. In Hoofdstuk 5 wordt na afdeling 1 een afdeling l A ingevoegd, luidende:

Afdeling 1 A Commercieel aanbieden deelvoertuigen
Artikel 5:12 A Begripsomschrijvingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.

Deelvoertuig: een publiek toegankelijk voertuig, niet zijnde een auto, dat voor een korte duur (tijd)

b.

Deelvoertuigstation: de haltevoorziening of het dockingstation voor de deelvoertuigen inclusief

c.

en tegen betaling in een netwerk wordt aangeboden door een commerciële aanbieder.

aanverwante infrastructuur, de plaatsen voor de deelvoertuigen en exclusief het bord dat het
deelvoertuigstation aanduidt.

Voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1900 en de Wegenwet of indien deze regelgeving geen uitsluitsel geeft, hetgeen
daaronder verstaan wordt in het dagelijks gebruik.

d.
e.
f.

Voertuigcategorie: een indeling naar zelfde soort deelvoertuigen.

Voertuigenplafond: het maximum aantal deelvoertuigen van een bepaalde voertuigcategorie
waarvoor vergunning(en) wordt verleend.

Vergunningenplafond: het maximum aantal vergunningen dat wordt verleend voor een
voertuigcategorie.

Artikel 5:12 B Vergunningplicht deelvoertuigen
1.

Het is verboden zonder vergunning van het college deelvoertuigen op een openbare plaats ter

2.

Een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, wordt voor maximaal 2 jaar verleend.

gebruik aan derden aan te bieden tegen betaling of anderszins met commerciële doeleinden.

3.

Het college wijst voertuigcategorieën aan waarvoor een vergunning als bedoeld in het eerste lid

4.

Het college kan bij het gebruik van de bevoegdheid, als bedoeld in het vorige lid, voor een

5.

verleend kan worden.

voertuigcategorie een vergunningenplafond en/of een voertuigenplafond vaststellen.

Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor de concessiehouder die in Dordrecht op
grond van de Wet Personenvervoer 2000 openbaar vervoer met een bus aanbiedt.

Artikel 5:12 C Deelvoertuigstations
Het college kan plekken voor het plaatsen van deelvoertuigstations aanwijzen.

Artikel 5:12 D Weigerings – en intrekkingsgronden
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, wordt een vergunning geweigerd, indien:
a.

het door het college vastgesteld vergunningenplafond of voertuigenplafond door het

b.

de aanvrager onderdeel uitmaakt van hetzelfde concern waarvan een onderneming die

verlenen van een vergunning wordt overschreden;

reeds voor dezelfde voertuigcategorie een vergunning heeft, onderdeel uitmaakt.

2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 en 1:8 wordt de vergunning in ieder geval geweigerd cq.
ingetrokken, indien de aanvrager c.q. de vergunninghouder niet voldoet aan het bepaalde in de
nadere regels, als bedoeld in artikel 5:12 B lid 5.

Artikel 5:12 E Nadere regels
Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van het bepaalde in deze afdeling.

G. Artikel 6:2 lid 1 komt te luiden:
1.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de
gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar en de ambtenaren van de politie, bedoeld in
artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 19e wijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van …………………. 2021.
De griffier,

De voorzitter,

A.E.T. Wepster

A.W. Kolff

