
Overzicht aanpassingen Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 (wijziging 24 oktober 2017)

Artikel Huidige tekst Aanpassing: Toelichting

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 7 Maatregelen tegen 

overlast en baldadigheid

Nieuw artikel Artikel 2:17a 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 aan een persoon 
die niet als ingezetene met een adres in de 
gemeente in de basisregistratie personen 
is ingeschreven, 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. Als de burgemeester een last onder 
dwangsom of onder bestuursdwang oplegt 
naar aanleiding van een schending van 
deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen 
geven over wat de overtreder dient te doen 
of na te laten om verdere schending te 
voorkomen. De burgemeester stelt 
beleidsregels vast over het gebruik van 
deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd 
bij ernstige en herhaaldelijke: 
a. geluid- of geurhinder; 
b. hinder van dieren; 
c. hinder van bezoekers of personen die 

tijdelijk in een woning of op een erf 
aanwezig zijn; 

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

Per 1 juli 2017 treedt de Wet 
aanpak woonoverlast in werking. 
Deze wet behelst het opnemen 
van een nieuw artikel 151d in de 
Gemeentewet. Hiermee wordt 
mogelijk gemaakt dat de 
gemeenteraad de burgemeester 
de bevoegdheid toekent om bij 
ernstige en herhaaldelijke 
woonoverlast 
gedragsaanwijzingen op te 
leggen aan de overlastgever. 

Ultimum remedium
Uit de wet volgt dat dit instrument 
is bedoeld als een ultimum 
remedium. Het tweede lid van het 
wetsartikel regelt dat het 
instrument van de 
bestuursdwang (voor de goede 
orde, dat impliceert dat de 
burgemeester ook een last onder 
dwangsom kan opleggen) alleen 
wordt ingezet als er geen andere 
geschikte manier voorhanden is 
om de overlast aan te pakken. Bij 
een besluit om op grond van 
deze bepaling een last onder 
bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te leggen zal de 
burgemeester dus moeten 
motiveren dat er geen andere 



e. intimidatie van derden vanuit een 
woning of een erf.

Artikelsgewijze toelichting

Lid 1
Dit lid is geformuleerd als een 
zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo 
te gedragen dat zijn of haar buren daar geen 
ernstige hinder van ondervinden. Bij ernstige 
of herhaaldelijke hinder kan ook de verhuurder 
worden aangesproken. 

Lid 2
Als last onder bestuursdwang of dwangsom 
kan de burgemeester gedragsaanwijzingen 
opleggen aan de overtreder. Het tweede lid 
schrijft ook voor dat de burgemeester in 
beleidsregels vastlegt hoe hij of zij invulling 
geeft aan deze bevoegdheid. 

Lid 3
In het derde lid regelt de raad in welke 
gevallen de burgemeester toepassing kan 
geven aan deze bevoegdheid. Overwogen is 
om daarbij ook ernstige ‘vervuiling en 
verwaarlozing van een woning of een erf’ op te 
nemen. Daarbij is het punt dat artikel 7:21 van 
het Bouwbesluit de facto hetzelfde regelt, ook 
met het tegengaan van overlast als motief. Dit 
artikel zal naar verwachting met de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet 
vervallen, maar daar zal de nodige tijd over 
heen gaan. 

geschikte instrumenten waren 
om de woonoverlast tegen te 
gaan. Alleen al daarom zal er 
aan zo’n besluit een stevig 
dossier ten grondslag moeten 
liggen. Het meest overtuigend 
zou zijn als uit het dossier blijkt 
dat andere instrumenten als 
buurtbemiddeling al zijn 
geprobeerd zonder het gewenste 
resultaat. 
Het ultimum remedium karakter 
geldt in nog sterkere mate als er 
sprake is van een huisverbod als 
bedoeld in het derde lid van 
artikel 151d. Een zo zware 
maatregel, die een inbreuk 
betekent op het grondwettelijk 
beschermde woonrecht, is alleen 
mogelijk wanneer de ernst van 
de situatie dat eist en er werkelijk 
geen andere optie meer open 
staat.



Afdeling 9 Bestuurlijke 
ophouding, 
veiligheidsrisicogebieden en 
cameratoezicht op openbare 
plaatsen
Artikel 2:30 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 voor een ieder 
toegankelijke parkeer-
gelegenheden.

Toelichting

Vaste camera’s
Artikel 151c lid 1 Gemeentewet 
heeft betrekking op het langdurig 
plaatsen van vaste camera’s op 
openbare plaatsen voor de 
handhaving van de openbare orde. 
Met het begrip vast (statisch) wordt 
bedoeld dat de camera’s nagelvast 
zijn bevestigd. Dit bevestigen
gebeurt veelal door montage aan 
de gevels of dakranden van 
gebouwen of op daarvoor 
geplaatste palen. Met het begrip 
vast (statisch) wordt niet bedoeld 
dat camera’s een vast ingekaderd 
beeld weergegeven. Het gebruik 
van de camera’s kan dynamisch 

1. De burgemeester kan overeenkomstig 
artikel 151c van de Gemeentewet besluiten 
tot plaatsing van 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 voor een ieder toegankelijke 
parkeergelegenheden.

Toelichting

Per 1 juli 2016 is de Wijziging van de
Gemeentewet in verband met de verruiming 
van de bevoegdheid van de burgemeester tot 
de inzet van cameratoezicht (Stb. 2016/130) in 
werking getreden. Op grond van het hierbij 
gewijzigde artikel 151c van de Gemeentewet 
kan de raad thans de burgemeester de 
bevoegdheid verlenen om, als dat in het 
belang van de handhaving van de openbare 
orde noodzakelijk is, te besluiten om voor een 
bepaalde duur camera’s in te zetten ten 
behoeve van het toezicht op een openbare 
plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
openbare manifestaties en bij andere 
verordening aan te wijzen plaatsen die voor 
een ieder toegankelijk zijn. Niet langer is deze 
mogelijkheid beperkt tot het plaatsen van vaste 
camera’s, thans behoort ook flexibel 



zijn, dat wil zeggen dat de 
observatiehoek en de grootte van 
de observatiehoek op afstand kan 
worden ingesteld (pendelen/in- en 
uitzoomen). Evenmin is er een 
beperking voor interactieve 
toepassingen, zoals het gebruik 
van noodknoppen en de 
mogelijkheid om vanuit de centrale 
burgers op hun gedrag toe te 
spreken.

De wetgever heeft dit onderwerp 
uitputtend bij formele wet geregeld. 
Uitsluitend op de wijze omschreven 
in artikel 151c Gemeentewet kan 
worden besloten tot langdurige 
plaatsing van vaste camera’s ten 
behoeve van de handhaving van de 
openbare orde. Ander gebruik van 
camera’s ten behoeve van de 
openbare orde en veiligheid dan 
het hiervoor bedoelde statische en 
langdurige gebruik, wordt door de 
regeling onverlet gelaten. Hierbij 
moet men met name denken aan 
kortstondig en/of mobiel 
cameragebruik bij evenementen, 
rellen en grootschalige 
ordeverstoringen. In die gevallen, 
waarbij steeds een concrete 
aanleiding bestaat, kan de 
bevoegdheid tot cameragebruik 
worden ontleend aan artikel 2 van 
de Politiewet 1993.

cameratoezicht tot de mogelijkheden. Dit 
betekent dat de burgemeester gebieden kan 
aanwijzen waar cameratoezicht wordt 
toegepast. Met de wijziging van artikel 2:30, 
eerste lid, van de APV (het woord ‘vaste’ komt 
te vervallen) wordt van de mogelijkheid om de 
bevoegdheid van de burgemeester te 
verruimen, gebruik gemaakt. Of deze 
(verruimde) bevoegdheid wordt ingezet blijft 
uiteindelijk ter beoordeling van de 
burgemeester, die hierbij onder andere 
gehouden is aan de kaders en procedures 
zoals deze zijn uiteengezet in artikel 151c van 
de Gemeentewet. Alle camerabeelden van de 
openbare ruimte kunnen in de 
cameratoezichtruimte 
’s-Hertogenbosch worden uitgekeken. De 
gemeenteraad wordt, als de situatie het 
toelaat, vooraf geïnformeerd over te plaatsen 
camera’s.



Hoofdstuk 4 Bescherming van 
het milieu en het natuurschoon 
en zorg voor het uiterlijk 
aanzien van de gemeente
Afdeling 4 
Kamperen buiten 
kampeerterreinen

Bij deze afdeling, afdeling 4 
Kamperen buiten 
kampeerterreinen, worden enkele 
wijzigingen voorgesteld, om het 
nachtvissen onder deze afdeling 
te laten vallen en daarmee op te 
nemen in de APV. 

Artikel 4:8 Begripsbepaling In deze afdeling wordt onder 
kampeermiddel verstaan: Een 
onderkomen of voertuig waarvoor 
geen bouwvergunning in de zin van 
artikel 40 van de Woningwet is 
vereist, dat bestemd of opgericht is 
dan wel gebruikt wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf.

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel 
verstaan: Een tent, tentwagen, kampeerauto of 
caravan, schuilmiddel dan wel enig ander 
onderkomen of enig ander voertuig waarvoor 
geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 
van de Woningwet is vereist, dat bestemd of 
opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Volgens Sportvisserij Nederland 
is een kampeermiddel breder dan 
een onderkomen of voertuig. 
Voorgesteld wordt om specifieke 
voorbeelden, zoals genoemd in 
het Model Algemene Plaatselijke 
Verordening van Sportvisserij 
Nederland, toe te voegen. Door 
deze aanpassing ontstaat er een 
ruimere definitie van 
kampeermiddel. Ook is expliciet 
de term schuilmiddel 
toegevoegd, wat vaak door 
vissers gebruikt wordt ten 
behoeve van het nachtvissen. 

Artikel 4:9 Kampeermiddelen 
buiten kampeerterreinen

Voorgesteld wordt om het 
nachtvissen, het plaatsen van 
schuilmiddelen op de 
aangewezen en bestemde 
plekken van de viswateren met 
verhuurd visrecht aan een 
hengelsportvereniging vrij te 
geven en op te nemen in dit 
artikel. 

1. Het is verboden 
kampeermiddelen te plaatsen of 
geplaatst te houden buiten een 
kampeerterrein dat als zodanig 

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen 
of geplaatst te houden buiten een 
kampeerterrein dat als zodanig in het 

In de tekst wordt een kleine 
aanpassing gedaan op basis van 
Model Algemene Plaatselijke 
Verordening van Sportvisserij 



in het bestemmingsplan is 
bestemd of mede bestemd.

bestemmingsplan is bestemd of mede 
bestemd.

Nederland en maakt het 
duidelijker. Hierdoor wordt een 
koppeling gemaakt met de 
laatste zin uit de begripsbepaling 
4:8. Het nachtvissen met 
schuilmiddelen valt ook onder 
kampeermiddelen ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf. 

2. Dit verbod geldt niet voor het 
plaatsen van kampeermiddelen 
voor eigen gebruik door de 
rechthebbende van een terrein.

2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet 
voor het plaatsen van kampeermiddelen 
voor eigen gebruik voor korte perioden 
door de rechthebbende op diens eigen 
terrein. Het verbod geldt ook niet voor het 
plaatsen van schuilmiddelen ten behoeve 
van het nachtvissen, zonder enkele eisen, 
op de aangewezen en bestemde plekken 
van de viswateren met verhuurd visrecht 
aan een hengelsportvereniging.

Het nachtvissen en plaatsen van 
schuilmiddelen is in principe 
overal verboden, behalve op de 
aangewezen en bestemde 
plekken waar het visrecht is 
verhuurd. Deze aangewezen en 
bestemde plekken zijn afgesloten 
in huurovereenkomsten tussen 
de gemeente, eigenaar van het 
water en de 
hengelsportverenigingen die het 
visrecht huren. De 
schuilmiddelen worden in zijn 
geheel vrij gegeven. Dat betekent 
dat er geen eisen worden gesteld 
aan de schuilmiddelen ten 
behoeve van het nachtvissen. Bij 
deze tekstuele wijziging is deels 
gebruik gemaakt van het Model 
Algemene Plaatselijke 
Verordening van Sportvisserij 
Nederland. 

3. Het college kan ontheffing 
verlenen van het verbod als 
bedoeld in het eerste lid.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod als bedoeld in het eerste lid.

4. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 1:8 kan de ontheffing 
worden geweigerd in het 
belang van:

a. de bescherming van de 
natuur;

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
kan de ontheffing worden geweigerd in het 
belang van:

a. het voorkomen of beperken van 
overlast

b. de verkeersveiligheid of de veiligheid 

Op basis van het Model 
Algemene Plaatselijke 
Verordening van Sportvisserij 
Nederland zijn er extra redenen 
voor weigering van ontheffing 
toegevoegd. Er zijn immers 



b. de bescherming van het 
uiterlijk aanzien van de 
gemeente.

van personen of andere goederen
c. de zedelijkheid of gezondheid
d. de bescherming van natuur en 

landschap;
e. de bescherming van het uiterlijk 

aanzien van de gemeente.

meerdere redenen waarom 
ontheffing geweigerd kan 
worden.  
Ook voor het voorkomen/
beperken van overlast, 
verkeersveiligheid/veiligheid van 
personen of andere goederen en 
zedelijkheid/gezondheid zou een 
ontheffing geweigerd kunnen 
worden. Dit is een uitbreiding op 
hetgeen er al staat onder artikel 
1:8 Weigeringsgronden. Een 
andere kleine toevoeging met 
betrekking tot de bescherming 
van natuur is ook de 
bescherming van landschap. 

Hoofdstuk 5 Andere 
onderwerpen betreffende de 
huishouding van de gemeente
Afdeling 5 
Openbaar water

Bij deze afdeling, afdeling 5, 
Openbaar water, worden bij 5:24 
enkele wateren toegevoegd waar 
ook niet met vaartuigen 
aangedreven door een motor 
mag worden gevaren. Daarnaast 
wordt bij deze afdeling een nieuw 
artikel voorgesteld om vissen bij 
een gedeelte van de 
zwemplassen te verbieden. 

Artikel 5:24 
Varen op openbaar water

1. Het is verboden met vaartuigen 
aangedreven door een motor te 
varen op de volgende openbare 
wateren:
- Noorderplas
- Oosterplas
- Zuiderplas
- Engelermeer
- De IJzeren Vrouw
- Rosmalense plas

1. Het is verboden met vaartuigen 
aangedreven door een motor te varen op 
de volgende openbare wateren:
- Noorderplas
- Oosterplas
- Zuiderplas
- Engelermeer
- De IJzeren Vrouw
- Rosmalense plas
- Het IJzeren Kind

Op verzoek van een 
hengelsportvereniging is een 
aantal wateren toegevoegd, waar 
ook niet met vaartuigen 
aangedreven door een motor 
mag worden gevaren. 

Artikellid 2 en artikellid 3 blijven 
ongewijzigd. 



- Het IJzeren Kind
- De Groote Wielen

2. Het verbod in het eerste lid 
geldt niet voor vaartuigen 
aangedreven door een 
elektromotor met een 
maximumvermogen van 60 
ampère per pond (Lbs) 
stuwkracht en een 
maximumsnelheid van 6 km per 
uur.

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

- De Groote Wielen
- De Fransche Wielen

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor 
vaartuigen aangedreven door een 
elektromotor met een maximumvermogen 
van 60 ampère per pond (Lbs) stuwkracht 
en een maximumsnelheid van 6 km per 
uur. 

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

Nieuw artikel Artikel 5:24a Vissen op openbaar water
1. Het is verboden te vissen op en bij de 

stranden van de volgende openbare 
wateren: 
- Engelermeer
- Oosterplas
- Groote Wielenplas

Door dit nieuwe artikel toe te 
voegen, wordt duidelijk dat op 
bepaalde openbare wateren het 
gehele jaar niet gevist mag 
worden op en bij de stranden. Dit 
geldt voor het Engelermeer, de 
Oosterplas en de Groote 
Wielenplas. De reden daarvoor is 
om het (zwem)water en de 
stranden schoon te houden, ook 
buiten het strandseizoen. 
Daarnaast wordt hiermee tijdens 
het strandseizoen overlast voor 
de strandbadbezoekers 
voorkomen en de veiligheid van 
de strandbezoekers 
gewaarborgd. 
Omdat het visrecht aan een 
hengelsportvereniging bij de 
Zuiderplas is verhuurd, is dat 
privaatrechtelijk geregeld en 
daarom wordt de Zuiderplas hier 
niet genoemd. 



2. Nachtvissen op gemeentelijk water is 
verboden, met uitzondering van de 
aangewezen en bestemde plekken van de 
viswateren met verhuurd visrecht aan een 
hengelsportvereniging. 

Het nachtvissen en plaatsen van 
schuilmiddelen is overal 
verboden, behalve op de 
aangewezen en bestemde 
plekken waar het visrecht is 
verhuurd. Met deze toevoeging is 
duidelijk dat nachtvissen 
verboden is op het gemeentelijk 
water, met uitzondering van de 
aangewezen en bestemde 
plekken. Deze zijn in 
huurovereenkomsten met de 
gemeente en de 
hengelsportverenigingen 
afgesloten. Als er sprake is van 
verhuurd visrecht, is er sprake 
van artikel 4:9, lid 2. 

Gewijzigde teksten ten behoeve van publicatie op www.overheid.nl:

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 7 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:17a 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 aan een persoon die niet als ingezetene met een 
adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, 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. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast 
over het gebruik van deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: 
a. geluid- of geurhinder; 
b. hinder van dieren; 
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn; 
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

http://www.overheid.nl/


Toelichting

Algemeen
Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet behelst het opnemen van een nieuw artikel 151d in de Gemeentewet. Hiermee 
wordt mogelijk gemaakt dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen 
op te leggen aan de overlastgever. 

Ultimum remedium
Uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een ultimum remedium. Het tweede lid van het wetsartikel regelt dat het instrument van de bestuursdwang 
(voor de goede orde, dat impliceert dat de burgemeester ook een last onder dwangsom kan opleggen) alleen wordt ingezet als er geen andere geschikte 
manier voorhanden is om de overlast aan te pakken. Bij een besluit om op grond van deze bepaling een last onder bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te leggen zal de burgemeester dus moeten motiveren dat er geen andere geschikte instrumenten waren om de woonoverlast tegen te gaan. 
Alleen al daarom zal er aan zo’n besluit een stevig dossier ten grondslag moeten liggen. Het meest overtuigend zou zijn als uit het dossier blijkt dat andere 
instrumenten als buurtbemiddeling al zijn geprobeerd zonder het gewenste resultaat. 

Het ultimum remedium karakter geldt in nog sterkere mate als er sprake is van een huisverbod als bedoeld in het derde lid van artikel 151d. Een zo zware 

maatregel, die een inbreuk betekent op het grondwettelijk beschermde woonrecht, is alleen mogelijk wanneer de ernst van de situatie dat eist en er werkelijk 

geen andere optie meer open staat.

Eerste lid
Dit lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo te gedragen dat zijn of haar buren daar geen ernstige hinder van ondervinden.
Bij ernstige of herhaaldelijke hinder kan ook de verhuurder worden aangesproken. 

Tweede lid
Als last onder bestuursdwang of dwangsom kan de burgemeester gedragsaanwijzingen opleggen aan de overtreder. Het tweede lid schrijft ook voor dat de 
burgemeester in beleidsregels vastlegt hoe hij of zij invulling geeft aan deze bevoegdheid. 

Derde lid
In het derde lid regelt de raad in welke gevallen de burgemeester toepassing kan geven aan deze bevoegdheid. Overwogen is om daarbij ook ernstige 
‘vervuiling en verwaarlozing van een woning of een erf’ op te nemen. Daarbij is het punt dat artikel 7:21 van het Bouwbesluit de facto hetzelfde regelt, ook met 
het tegengaan van overlast als motief. Dit artikel zal naar verwachting met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen, maar daar zal de nodige tijd 
over heen gaan. 

Afdeling 9 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen 

Artikel 2:30 Cameratoezicht op openbare plaatsen 



5. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten 
behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

6. De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van voor een ieder toegankelijke 
parkeergelegenheden.

Toelichting

Per 1 juli 2016 is de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht 
(Stb. 2016/130) in werking getreden. Op grond van het hierbij gewijzigde artikel 151c van de Gemeentewet kan de raad thans de burgemeester de 
bevoegdheid verlenen om, als dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten om voor een bepaalde duur camera’s 
in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en bij andere verordening aan te 
wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. Niet langer is deze mogelijkheid beperkt tot het plaatsen van vaste camera’s, thans behoort ook flexibel 
cameratoezicht tot de mogelijkheden. Dit betekent dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar cameratoezicht wordt toegepast. Met de wijziging van 
artikel 2:30, eerste lid, van de APV (het woord ‘vaste’ komt te vervallen) wordt van de mogelijkheid om de bevoegdheid van de burgemeester te verruimen, 
gebruik gemaakt. Of deze (verruimde) bevoegdheid wordt ingezet blijft uiteindelijk ter beoordeling van de burgemeester, die hierbij onder andere gehouden is 
aan de kaders en procedures zoals deze zijn uiteengezet in artikel 151c van de Gemeentewet. Alle camerabeelden van de openbare ruimte kunnen in de 
cameratoezichtruimte ’s-Hertogenbosch worden uitgekeken. De gemeenteraad wordt, als de situatie het toelaat, vooraf geïnformeerd over te plaatsen 
camera’s.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente s-Hertogenbosch

Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:8 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, schuilmiddel dan wel enig ander onderkomen of enig
ander voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:9 Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen
1) Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig 

in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
2) Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik voor korte perioden door de rechthebbende op diens 

eigen terrein. Het verbod geldt ook niet voor het plaatsen van schuilmiddelen ten behoeve van het nachtvissen, zonder enkele eisen, op de aangewezen 
en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging. 

3) Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
4) Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

a) het voorkomen of beperken van overlast
b) de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of andere goederen



c) de zedelijkheid of gezondheid
d) de bescherming van natuur en landschap;
e) de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 5 Openbaar water

Artikel 5:24 Varen op openbaar water
1. Het is verboden met vaartuigen aangedreven door een motor te varen op de volgende openbare wateren: 

- Noorderplas
- Oosterplas 
- Zuiderplas
- Engelermeer
- De IJzeren Vrouw
- Rosmalense plas
- Het IJzeren Kind
- De Groote Wielen
- De Fransche Wielen

2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor vaartuigen aangedreven door een elektromotor met een maximumvermogen van 60 ampère per pond (Lbs) 
stuwkracht en een maximumsnelheid van 6 km per uur. 

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

Artikel 5:24a Vissen op openbaar water
1. Het is verboden te vissen op en bij de stranden van de volgende openbare wateren: 

- Engelermeer
- Oosterplas
- Groote Wielenplas

2. Nachtvissen op gemeentelijk water is verboden, met uitzondering van de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan 
een hengelsportvereniging. 
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