
VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 1

BE SL U IT

Registratienummer: 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;

gezien artikel 171 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2011, nr. 37;

B E S L U I T :

de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010 als volgt te wijzigen:

Artikel 2.40 wordt vervangen door een nieuw artikel 2.40, luidende:

Artikel 2:40 Kansspelautomaten
1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. Wet: de Wet op de kansspelen;
b. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;
c. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;
d. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.
3. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Artikel 4.11 wordt vervangen door een nieuw artikel 4.11, luidende:

Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1. Het is verboden om de houtopstanden te vellen of te doen vellen welke staan vermeld op de 

bomenlijst.
2. Het is verboden publieke houtopstanden te vellen of te doen vellen.
3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het gestelde verbod.
4. Ontheffing voor het vellen van publieke houtopstanden of houtopstanden welke staan 

vermeld op de bomenlijst kan, indien alternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht, 
slechts bij uitzondering worden verleend indien:

a. een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam 
behoud van de boom; of

b. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter 
voorkoming van letsel of schade.

5. Het bevoegd gezag kan een herplantingsplicht opleggen onder nader te stellen voorwaarden.



blz. 2

Artikel 6.1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6.1 Strafbepaling
In het eerste lid van artikel 6.1 wordt artikel 2.1 van de APV opgenomen en dus strafbaar gesteld. 
Om die reden wordt dit artikel verwijderd uit het tweede lid van artikel 6.1.

Inwerkingtreding wijzigingen
De wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010 treden de achtste dag na 
publicatie in werking.
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