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Wijziging bouwverordening Valkenswaard en APV naar aanleiding van vaststelling Wabo.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Dit
heeft consequenties voor een aantal lokale verordeningen.

1. De Bouwverordening gemeente Valkenswaard, zoals vastgesteld op 18 december 2007
intrekken;
2. De Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010 vaststellen.
3. De Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Valkenswaard 2008 zoals vastgesteld op
23 september 2009 intrekken;
4. Conform wijzigingsverordening van de model-APV, de APV Valkenswaard 2008, zoals
laatstelijk gewijzigd op 23 december 2010, vaststellen;

Wij hebben van het VNG de ledenbrief ontvangen waarin een serie wijzigingen is opgenomen voor de
Modelbouwverordening. Deze wijzigingen zijn overgenomen in de bouwverordening van de gemeente
Valkenswaard die u bijgaand aantreft. Ook voor de APV geldt dat de VNG een wijzigingsverordening
voor de model-APV heeft opgesteld. Deze wijzigingsverordening is doorvertaald in de APV gemeente
Valkenswaard 2008.

De Wabo is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De VNG heeft een ledenbrief aan alle gemeenten
verzonden waarin de wettelijke wijzigingen voor een aantal gemeentelijke verordeningen zijn
opgenomen. Voor Valkenswaard betekent dit een wijziging van de Monumentenverordening, de
Bouwverordening en de APV. De monumentenverordening is reeds in oktober behandeld. De APV en de
bouwverordening zijn tekstueel gewijzigd, zodat zij qua terminologie aansluiten bij de Wabo.

APV
De tekstuele wijzingen van de APV zijn hieronder weergegeven:
Artikel I
A Aan artikel 1:1. wordt toegevoegd, onder vervanging van de punt na onderdeel h. door een puntkomma,
een onderdeel i. dat luidt:
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
B

Artikel 1:2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “na de dag waarop de aanvraag ontvangen is” vervangen door:
na de datum van ontvangst van de aanvraag.
2. Toegevoegd wordt een derde lid, dat luidt:
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10,
vierde lid, artikel 2:11 of artikel 4:11.

C Artikel 1:8 wordt als volgt gewijzigd:
In de aanhef wordt de zinsnede “door het daartoe bevoegde gezag” vervangen door: door het bevoegd
gezag of het bevoegde bestuursorgaan”.
D Artikel 2.1, derde lid, komt te luiden:
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het
bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van
ongeregeldheden zijn afgezet.
E

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een vierde lid
ingevoegd dat luidt:
4. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde
gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

F

Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg” wordt vervangen door:
(Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg.
2. Het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding
daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te
veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
2. De vergunning wordt verleend
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.

G Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Kapvergunning” wordt vervangen door: Omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden.
2. In het eerste lid wordt de zinsnede “zonder vergunning van het college” vervangen door: zonder
vergunning van het bevoegd gezag.
3. In het derde lid wordt de zinsnede “Het college kan een herplantplicht opleggen” vervangen door:
het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen.
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H Artikel 4:12 vervalt.
Artikel II
Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:10, vierde lid, 2:11 en 4:11 die zijn ingediend
vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat
gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is
getreden.
Artikel III
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking treedt.
Toelichting artikel II en III:
De Wabo is reeds in werking getreden en zijn daarom overbodig.
Bouwverordening
Wijzigingen in Model-bouwverordening 1992 op hoofdlijnen
In artikel 1.1. MBV is zijn drie nieuwe begripsbepalingen opgenomen, namelijk voor bevoegd
gezag, omgevingsvergunning voor het bouwen en omgevingsvergunning voor het slopen. De twee
laatstgenoemde begrippen zijn nodig voor de toepasbaarheid van de verordening. Uiteraard
bestaat er maar één omgevingsvergunning.
De bepalingen in hoofdstuk 2 Model-bouwverordening zijn aangepast in verband met de integratie
van de ontheffing van de bouwverordening in de omgevingsvergunning.
13e serie wijzigingen MBV
De in dit hoofdstuk veel voorkomende mogelijkheid van ontheffing van stedenbouwkundige
voorschriften is omgezet in een mogelijkheid voor het bevoegd gezag om in de
omgevingsvergunning af te wijken van de voorschriften van de bouwverordening. Artikel 2.5.29
over het anticiperen op nieuw ruimtelijk beleid is geheel nieuw geredigeerd, doch behoudt
dezelfde betekenis als voorheen.
In hoofdstuk 4 is op verzoeken uit de gemeentelijke praktijk artikel 4.14 over het verbod tot
ingebruikneming van een bouwwerk na gereedmelding opnieuw ingevoerd.
Op diverse plaatsen in de verordening zijn artikelen of delen daarvan vervallen, omdat de Wabo of de daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten - het desbetreffende onderwerp regelt.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de omgevingsvergunning naast het bouwen mede omvat het
slopen als bedoeld in hoofdstuk 8 MBV (met uitzondering van de sloopmelding) en voor zover
opgenomen in het bestemmingsplan de aanlegregeling en de ‘planologische’ sloopregeling. Zie
voorts de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo.
De bevoegdheidsverdeling voor het beslissen over een omgevingsvergunning is ten opzichte van
de ‘oude’ bouwvergunning en sloopvergunning gewijzigd. In de meeste gevallen is burgemeester
en wethouders het bevoegd gezag, in enkele situaties is gedeputeerde staten bevoegd gezag, ook
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wanneer dit mede betreft de uitvoering van de voorschriften van de bouwverordening over het
bouwen en slopen.
Op termijn verdwijnt de bouwverordening.
De beleidsafspraken tussen VROM en VNG over de fasegewijze overgang van onderdelen van de
Model-bouwverordening naar landelijke uniforme regelgeving zet zich voort in deze serie van
wijzigingen, waarbij het onderwerp gebruiksvergunning brandveiligheid uit de MBV verdwijnt.
Al eerder zijn de bouwtechnische eisen overgegaan naar het Bouwbesluit, de indieningsvereisten
aanvraag bouwvergunning naar het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab),
en de bouwvergunningvrije bouwwerken naar het Besluit bouwvergunningvrije en licht
bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb). In de ledenbrief van 6 oktober 2008, Lbr. 08/166,
bent u geïnformeerd over de inwerkingtreding op 1 november 2008 van het Besluit brandveilig
gebruik bouwwerken en de gevolgen daarvan voor de bouwverordening. Met het departement van
Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) vinden gesprekken plaats over de
integrale amvb op basis van artikel 2 van de Woningwet.
Dit ‘Bouwwerkbesluit’ treedt naar verwachting in 2011 in werking en omvat het Bouwbesluit 2003,
het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de Model-bouwverordening (voorschriften over
bouwen, gebruiken en slopen). U zult hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd.
Ondanks het op termijn verdwijnen van de bouwverordening is het invoeren van de bijgaande 13e
serie van wijzigingen van de bouwverordening noodzakelijk.
Dienstenrichtlijn, Dienstenwet en hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de MBV
Het antwoord op de vraag of de bepalingen uit de Dienstenwet (en dus van de Dienstenrichtlijn)
van toepassing zijn op de stedenbouwkundige bepalingen in hoofdstuk 2 van de MBV, volgt uit
overweging 9 van de Dienstenrichtlijn over de bepaling van de reikwijdte van de dienstenrichtlijn.
Deze overweging bepaalt dat de Dienstenrichtlijn «alleen van toepassing is op eisen met
betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit.» De richtlijn is volgens
deze overweging «derhalve niet van toepassing op eisen zoals verkeersregels, regels betreffende
de ontwikkeling of het gebruik van land, voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedebouw,
en evenmin op administratieve sancties wegens het niet naleven van dergelijke voorschriften die
de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn, maar die de
dienstverrichters bij de uitvoering van hun economische activiteit in acht dienen te nemen op
dezelfde wijze als natuurlijke personen die als particulier handelen».
Overweging 9 stelt in essentie dat dergelijke algemene voorschriften die zowel gelden voor
particulieren als ondernemers en die een dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop
specifiek van invloed zijn, buiten het bereik van de dienstenrichtlijn vallen. De bepalingen in
hoofdstuk 2 MBV voldoen aan die voorwaarden. Hieruit en uit het bepaalde in artikel 2, lid 1 van
de Dienstenwet volgt dat de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn (en -wet) niet van toepassing zijn
op de bepalingen in hoofdstuk 2 van de MBV.
Wel geeft de Dienstenrichtlijn aanwijzingen dat overweging 9 niet te ruim kan worden gelezen.
Artikel 14, onder 5 van de Dienstenrichtlijn verbiedt bijvoorbeeld het toepassen van economische
criteria zoals het toetsen aan economische behoefte of economische planning voor het verlenen
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van een vergunning. Dit betekent dat aan een ontheffingenstelsel in de MBV altijd ruimtelijke
ordeningsmotieven ten grondslag moeten liggen. Eventuele beperkingen kunnen niet worden
gebaseerd op economische motieven zoals de wenselijkheid van concurrentiebeperking en het
beschermen van reeds gevestigde economische actoren. Voor wat betreft (onder meer) het
bestemmingsplan is dit onlangs geregeld in artikel 1.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Voor het complete overzicht van de wijzigingen wordt u verwezen naar de bijlage (13e serie
wijzigingen) en de tekst van de Bouwverordening 2010 (wijzigingen in rood)
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Inwerkingtreding vindt plaats acht dagen na publicatie.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
'

drs. A.B.A.M. Ederveen.

+ ,

Concept APV 2008, zoals gewijzigd december 2010
Concept Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010
Wijzigingsverordening model-Algemene Plaatselijke Verordening
13e serie wijzigingen MBV
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