een mosquito aan te brengen bij gebleken ernstige overlast door
jongeren op die plaats.
3. De aanwezigheid van een mosquito wordt duidelijk kenbaar
gemaakt op de plaats waar deze is aangebracht.
4. Een mosquito is alleen in werking op die tijdstippen dat overlast
redelijkerwijs valt te verwachten.
5. Een mosquito wordt aangebracht voor een periode van ten hoogste
zes maanden. De burgemeester kan die periode telkens met een
periode van ten hoogste zes maanden verlengen.
Artikel 4:6b Aanwijzen concentratiegebied voor horeca-inrichtingen
Het college kan delen van de gemeente aanwijzen als concentratiegebied
voor horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 6.16 van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen
Het is verboden op een door het college ten behoeve van de
werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen
weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten
staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg of in openbaar
water zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare
riolen en putten buiten gebouwen
De beheerder van een sloot, ander water, niet-openbaar riool of put buiten
een gebouw zorgt dat deze zich niet bevinden in een toestand die gevaar
kan veroorzaken voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder
voor de gebruikers van dat gebouw of voor anderen.
Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden
Artikel 4:10 Begripsbepalingen
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. boom: gemeentelijke of particuliere boom;
b. bosplantsoen: al dan niet aangeplante bosachtige elementen,
inclusief kruidengroei, grotendeels bestaande uit inheemse
houtachtige soorten bomen en struiken;
c. gemeentelijke boom: houtachtig, overblijvend gewas waarvan
de gemeente zakelijk gerechtigde is, dat:
i. één- of meerstammig is, waarbij in geval van vertakken,
ii. de omvang van de stam, of bij meerstammigheid de
omvang van de dikste stam, minimaal 50 centimeter is
op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld;
d. hakhout: boom of bomen of boomvormers die, na te zijn geveld,
opnieuw op de stronk uitlopen;
e. houtopstand: gemeentelijke of particuliere boom of bomen,
hakhout, houtwal, lintbeplanting in de vorm van bosheesters, al
of niet met bomen, of beplanting van bosplantsoen;
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f.

iepenspintkever: insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende
tot de soorten Scolytus scolytus (F.), Scolytus multistriatus
(Marsh) of Scolytus pygmaeus;
g. iepziekte: aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma
ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C.
Moreau);
h. knotten: tot op de oude snoeiplaats verwijderen van
aangegroeid takhout bij als cultuurboom gekweekte knotbomen,
gekandelaberde bomen of leibomen;
i. particuliere boom: houtachtig, overblijvend gewas, waarvan een
natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde de gemeente, zakelijk
gerechtigde is, dat;
i. één- of meerstammig is, waarbij in geval van vertakken,
ii. de omvang van de stam, of bij meerstammigheid de
omvang van de dikste stam, minimaal 100 centimeter is
op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld;
2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan omzagen, rooien,
met inbegrip van verplanten, met uitzondering van het ter plaatse
lichten of laten zakken van bomen binnen een straal van één meter,
alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als
ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van
houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
3. In afwijking van artikel 1:1 wordt in deze afdeling en de daarop
berustende bepalingen onder bebouwde kom verstaan het grondgebied
van de gemeente, met uitzondering van de gebieden met CBSaanduiding 06-Botlek, 07-Europoort, 08-Maasvlakte en Maasvlakte 2.
4. De bebouwde kom, bedoeld in het derde lid, wordt tevens aangewezen
als bebouwde kom voor de toepassing van de Boswet.
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd
gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.
2. Van een omgevingsvergunning mag pas gebruik worden gemaakt:
a. nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
als bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht is verstreken zonder dat een verzoek om een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van die
wet is ingediend, of
b. nadat op een verzoek om een voorlopige voorziening is
beslist.
3. Het bevoegd gezag kan, indien er sprake is van een spoedeisend
belang, op verzoek van de aanvrager of ambtshalve, in de
vergunning bepalen dat zij in afwijking van het bepaalde in het
tweede lid in werking treedt op een eerder daarbij aan te geven
tijdstip.
4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
a. bomen die behoren tot het populieren- of wilgengeslacht, als
wegbeplantingen en éénrijige wegbeplantingen op of langs
landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot;
b. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar,
bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op
daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed;
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e. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het
Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en
gelegen is buiten de bebouwde kom tenzij de houtopstand
een zelfstandige eenheid vormt die:
1° geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, of
2° bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen,
gerekend over het totale aantal rijen.
5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt evenmin voor:
a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de
Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van
het college of het bevoegd gezag, zulks onverminderd het
bepaalde in de artikelen 4:11g en 4:11j;
b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het
reguliere onderhoud;
c. het dunnen van een bosplantsoen;
d. het direct vellen van een houtopstand indien hiervoor door
de burgemeester mondeling toestemming is gegeven
vanwege acuut gevaar voor veiligheid van personen en
zaken. De mondelinge toestemming wordt zo spoedig
mogelijk op schrift gesteld en aan de aanvrager alsmede
belanghebbenden toegezonden.
6. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt evenmin voor knotten,
indien:
a. eerder een vergunning als bedoeld in het eerste lid voor het
knotten of kandelaberen is verleend;
b. het een periodieke handeling betreft die voortvloeit uit of
samenhangt met de eerder verleende vergunning; en
c. de handeling wordt uitgevoerd met het doel de boom in een
bestaande, specifieke cultuurvorm te handhaven.
Artikel 4:11a Aanvraag omgevingsvergunning
1. De vergunning wordt aangevraagd door degene, die krachtens
zakelijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid
gerechtigd is over de houtopstand te beschikken, of diens
gevolmachtigde.
2. Wanneer het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (Dienst Regelingen) aan het bevoegd gezag een
afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging bedoeld in
artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift
mede als een aanvraag voor een vergunning voor het vellen van
houtopstanden.
Artikel 4:11b Weigering/verlening vergunning
1. Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien deze wordt
gevraagd teneinde te voldoen:
a. aan de verplichting ingevolge het bepaalde in Boek 5, artikel 42,
van het Burgerlijk Wetboek;
b. aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager;
c. aan de op grond van de artikelen 37 en 38 van het Verdrag
inzake de internationale burgerluchtvaart door de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) vastgestelde en voor
Nederland geldende eisen.
2. Het bevoegd gezag betrekt bij zijn besluit de toepasselijke
gemeentelijke bestemmings-, groen-, bomen- of landschapsplannen.
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3. Het bevoegd gezag kan bij zijn besluit tevens de overeenkomstig artikel
4:11i vastgestelde waarde van de betrokken boom of bomen betrekken.
4. Het bevoegd gezag kan de vergunning weigeren dan wel onder
voorwaarden verlenen in het belang van:
a. natuur- en milieuwaarden;
b. landschappelijke waarden;
c. cultuurhistorische waarden;
d. waarden van stads- en dorpsschoon;
e. waarden voor recreatie en leefbaarheid.
5. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden ter
bescherming van de in het vierde lid bedoelde belangen. De
voorschriften kunnen inhouden dat binnen een daarbij aangegeven
termijn en overeenkomstig de daarbij gegeven aanwijzingen
vervangende beplanting moet worden aangebracht. Daarbij kan tevens
worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke
wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.
6. Indien in een gemeentelijke bestemmings-, bomen-, groen- of
landschapsplan is aangegeven dat de te vellen houtopstand als
waardevol moet worden beschouwd, wordt aan de vergunning een
voorschrift verbonden als bedoeld in het vijfde lid, tweede volzin.
7. Indien de aanvraag voor een kapvergunning betrekking heeft op een
gemeentelijke boom die voldoet aan de criteria genoemd in de bijlage
van de vigerende Bomenstuctuurvisie (BSV), en daardoor als
monumentale boom is geïdentificeerd, wordt behoudens het eerste lid
alsmede, artikel 4:11, vijfde lid, onderdeel a, en de uitvoering van
majeure publieke werken, de vergunning niet verleend.
Artikel 4:11c Afstand van de erfgrenslijn
1.
Het begrip “boom”, bedoeld in artikel 4:10, eerste lid, onderdeel a, is
niet van toepassing op dit artikel.
2.
De afstand bedoeld in boek 5, artikel 42, van het Burgerlijk Wetboek
wordt, in afwijking van het eerste lid van dit artikel, vastgesteld op
0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.
Artikel 4:11d Openbaarmaking
Het college draagt zo spoedig mogelijk zorg voor publicatie van
vergunningaanvragen en van door hem verleende vergunningen bedoeld in
artikel 4:11, eerste lid, via www.rotterdam.nl, of in een lokaal dag-, nieuwsof huis-aan-huisblad.
Artikel 4:11e Intrekken vergunning
Het bevoegd gezag kan de kapvergunning intrekken indien blijkt dat
daarvan binnen één jaar na afgifte geen gebruik is gemaakt.
Artikel 4:11f Bijzondere vergunningsvoorwaarden
1. Het bevoegd gezag kan aan een vergunning de voorwaarde verbinden
dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het
bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant. Indien uit
een gemeentelijk bestemmings-, bomen-, groen- of landschapsplan
blijkt dat de te vellen houtopstand als waardevol moet worden
beschouwd, wordt altijd een herplantplicht opgelegd.
2. Wordt een voorwaarde als bedoeld in het eerste lid aan de vergunning
verbonden, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke
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termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde
beplanting moet worden vervangen.
3. Indien uitvoering van een herplantplicht niet mogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid onvoldoende compensatie biedt voor het
vellen van de houtopstand kan het college aan de ontheffing of
vergunning het voorschrift verbinden, dat de houtopstand niet mag
worden geveld alvorens een bedrag gelijk aan de herplantwaarde in het
bomenfonds is gestort.
Artikel 4:11g Herplant- of instandhoudingsplicht
1. Indien houtopstand waarvoor het in artikel 4:11 gestelde verbod geldt
zonder omgevingsvergunning is geveld, of op andere wijze is
tenietgegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van
de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die
uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de
verplichting opleggen vervangende houtopstand op eigen terrein aan te
brengen overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven
aanwijzingen en binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn.
2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan
daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herbeplanting
en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3. Indien houtopstand waarvoor het in artikel 4:11 gestelde verbod geldt in
het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan
de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand
bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig
de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het
bevoegd gezag te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die
bedreiging wordt weggenomen.
4. Ook de rechtsopvolger van degene aan wie een verplichting als
bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is opgelegd is verplicht
daaraan te voldoen.
5. Een verplichting krachtens dit artikel kan voorschriften inhouden met
betrekking tot bomen met een geringere stamomvang dan in artikel
4:10 is aangegeven.
Artikel 4:11h Schadevergoeding
Voor zover een zakelijk gerechtigde of degene die krachtens
publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is om over de houtopstand te
beschikken, door de toepassing van artikel 4:11 of artikel 4:11g schade lijdt
of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te
komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd, kent het
college of het bevoegd gezag hem op zijn verzoek een naar billijkheid te
bepalen schadevergoeding toe.
Artikel 4:11i Waarde- en schadebepaling aan bomen
1. De bepaling van de waarde van bomen en de schade aan bomen
vindt plaats volgens de meest recente richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging Taxateurs van Bomen.
2. Het college kan regels stellen waarbij van deze richtlijnen wordt
afgeweken.
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Artikel 4:11j Bestrijding iepziekte
1. Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het
oordeel van het college of het bevoegd gezag gevaar kunnen
veroorzaken voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering
van de iepenspintkevers, is de zakelijk gerechtigde van de grond
waarop zich de houtopstand bevindt, indien hij daartoe door het college
of het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij
aanschrijving vast te stellen termijn:
a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;
b. de iepen te ontbasten en de bast te vernietigen;
c. de niet-ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of
zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt
voorkomen.
2. Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in
voorraad te hebben of te vervoeren, met uitzondering van geheel
ontbast iepenhout en op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4
centimeter.
3. Het college of het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het in het
tweede lid gestelde verbod.
Artikel 4:11k Voorwerpen aan/in houtopstand
Het is verboden zonder vergunning van het college aan of in houtopstand
voorwerpen aan te brengen.
Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege
[gereserveerd]
Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, caravans, mest, ingekuilde
landbouwproducten e.d.
1. Het is verboden op een 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 volksgezondheid
aangewezen plaats die is gelegen buiten een inrichting als
aangewezen krachtens artikel 1.1, vierde lid, van de Wet
milieubeheer in de openlucht en buiten de weg, een of meer van de
volgende daarbij nader aangeduide, voorwerpen of stoffen op te
slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, anders dan met
inachtneming van de door het college gestelde regels:
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming
onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;
b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
c. kampeermiddelen, vaartuigen, of andere dergelijke,
gewoonlijk voor recreatieve doeleinden gebruikte
voorwerpen, indien het plaatsen of aanwezig hebben
daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins
voor een commercieel doel;
d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van
vuil, verzamelingen ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde
landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.
2. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet op de Ruimtelijke
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Toelichting
Algemeen
In het Programma Economie en Arbeidsmarkt heeft het college als
doelstelling opgenomen dat eind 2014 voor ondernemers in Rotterdam een
reductie van de administratieve lasten met 15% zal zijn gerealiseerd. Een
dergelijke lastenreductie kan onder andere plaatsvinden door vergunningen
te schrappen of te vervangen door minder belastende regels. De APV
Rotterdam 2008 kende, zelfs na de forse dereguleringslag die in 2008 is
gemaakt, nog een flink aantal vergunningen en ontheffingen en is dus als
het gaat om realisering van de target van 15%, een interessante optie.
Omdat er sedert vier jaar op tal van terreinen wijzigingen zijn opgetreden, is
er voor gekozen de APV in zijn geheel opnieuw vast te stellen. Daarbij is
het landelijke model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(hierna: VNG) als uitgangspunt genomen, dit om op een aantal punten
daadwerkelijk tot verdere deregulering te komen, maar ook om tot een APV
te komen die zo veel mogelijk gelijkenis vertoont met de verordeningen die
in omliggende gemeenten gelden. Dit geldt niet alleen voor de inhoud maar
ook voor de nummering en de structuur van de verordening. Immers, voor
regionaal opererende ondernemers, alsook voor politie en andere
handhavers, biedt dit veel voordelen.
Overigens bleek het niet mogelijk of wenselijk het model onverkort te
hanteren: een aantal artikelen blijft geënt op de APV Rotterdam 2008.
Enerzijds vanwege de noodzaak maatwerk te kunnen bieden, omdat
Rotterdam zo zijn eigen grotestadsproblematiek kent. Inherent hieraan is
dat Rotterdam een op eigen leest geschoeid horeca- en
evenementenbeleid heeft, een uitgekristalliseerde systematiek met
betrekking tot het omgaan met het plaatsen van voorwerpen op of aan de
weg, eigen artikelen die zien op het voorkomen van drugsoverlast en in de
APV opgenomen regelgeving met betrekking tot speelautomatenhallen (de
VNG kent een apart model voor een speelautomatenhallenverordening).
Tevens is hoofdstuk 3 van de onderhavige APV, dat ziet op
seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. ongewijzigd ten
opzichte van die in de APV Rotterdam 2008. Hoofdstuk 3 zal nader worden
aangepast in het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe
Prostitutiewet.
De Rotterdamse APV kent voorts met betrekking tot het bewaren van
houtopstanden een eigen systematiek van gemeentelijke en particuliere
bomen in plaats van een bomenlijst. Voor de Rotterdamse systematiek
geldt dat deze, net als de bomenlijst, is uitgewerkt met het oog op de
vermindering van de administratieve lasten.
Verder heeft de gemeente Rotterdam een uitgebreidere regelgeving met
het oog op het tegengaan van overlast door fietsen (parkexcessen) en een
historisch gegroeide eigen aanpak met betrekking tot venten en
standplaatsen.
Anderzijds zijn artikelen uit de APV Rotterdam 2008 gehandhaafd, omdat
Rotterdam in voorkomende gevallen heeft gekozen voor minder belastende
regels dan in het model. Dit geldt voor artikel 2:3 (mondelinge kennisgeving
van betogingen op openbare plaatsen in plaats van een schriftelijke
kennisgeving), artikel 2:6 (in het kader van de beperking van het
verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden kent de
Rotterdamse bepaling naast de mogelijkheid van ontheffing ook de
mogelijkheid van een vrijstelling), artikel 2:9 (straatartiest: de Rotterdamse
bepaling kent naast de mogelijkheid van ontheffing ook de mogelijkheid van
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