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Gevraagd besluit: 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 1996 overeenkomstig het 
bijgevoegde raadsbesluit. 

Inleiding en aanleiding 
Een van de grootste ergernissen bij de bevolking van de gemeente Den Helder is de aanwezigheid van 
hondenuitwerpselen in de openbare ruimte. Om deze ergernis tegemoet te treden kent de Algemene 
Plaatselijke Verordening 1996 (APV) de verplichting voor hondenbezitters, indien hun hond op daartoe 
aangewezen plaatsen zijn behoefte doet, de aldaar geraakte hondenuitwerpselen op te ruimen. Geconstateerd 
moet echter worden dat veel hondenbezitters deze gebodsbepaling slecht naleven. Een van de redenen van dit 
slechte naleefgedrag is gelegen in het feit dat de 'pakkans' op overtrading van dit gebod zeer klein is. In feite 
kan men alleen optreden als er sprake is van een heterdaad. Om het gedrag van hondenbezitters in positieve 
zin te verbeteren, wordt nu voorgesteld om de gebodsbepaling in die zin te verbreden dat naast de 
opruimverplichting de hondenbezitters tevens verplicht worden om tijdens het uitlaten van hun huisdier een 
opruimmiddel voor het verwijderen van hondenuitwerpselen mee te nemen. Het meenemen van dit 
opruimmiddel zal naar onze mening drempelverlagend werken ten aanzien van de opruimverplichting. 

Naast de verbreding van de opruimverplichting van hondenuitwerpselen dient de APV met name op het punt 
van geluid en lichthinder dringend te worden aangepast. Op 1 januari 2008 is in werking getreden het "Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer"(hierna BARIM). Dit besluit staat ook bekend onder zijn 
werknaam "activiteitenbesluit". Met het in werking treden van het BARIM zijn een groot aantal Algemene 
maatregelen van bestuur ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer komen te vervallen. Daarnaast is een groot 
aantal Wet milieubeheer-inrichtingen die voorheen onder de vergunningsplicht vielen onder de werkingsfeer van 
dit besluit komen te vallen. 
Een van de AMvB's ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer die door het in werking treden van het BARIM is 
komen te vervallen, is het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. In dit besluit zijn 
voorschriften opgenomen ter voorkoming van geluidsoverlast veroorzaakt door horecabedrijven. Vrijstellingen 
van deze geluidsvoorschriften zijn terug te vinden in Hoofdstuk 4 Afdeling 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening 1996. 
Door het in werking treden van het BARIM en het gelijktijdig vervallen van het Besluit horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen is het noodzakelijk dat de Algemene plaatselijke verordening 1996 aan dit nieuwe besluit 
wordt aangepast. 

Beoogd resultaat 
Een beter naleefgedrag inzake de verplichting tot het opruimen van hondenuitwerpsel, alsmede het voorkomen 
van onnodige geluidsoverlast afkomst van onder meer Wet milieubeheer inrichtingen. 

Kader 
Gemeentewet; 
Wet milieubeheer; 
Het Besluit algemene maatregelen inrichtingen milieubeheer. 
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Argumenten / aiternatieven 
Zie inleiding en aanleiding 

Toelichting 

Artikel 1.1 
In artikel 1.1 is onder artikellid b3 het duingebied nader gedefinieerd. Deze definiering is noodzakelijk gebleken 

omdat het duingebied in artikel 2.4.15, eerste lid, onder e is aangewezen als aanlijngebied voor honden. De 
aanwijzing van dit gebied heeft in de praktijk al tot de nodige discussies geleid, waarbij het name ging om de 
vraag of de in dit gebied.gelegen wegen en paden hiertoe ook behoren. Met de nu voorgestelde definitie kan 
deze discussie nu worden beSindigd. 
Bij het definieren van het gebied is aansluiting gezocht bij de aanwijzing van het Helderse duingebied als 
Natura-2000 gebied. 

Artikel 2.1.16a 
Met dit artikel wordt het verplicht meevoeren van een opruimmiddel ingevoerd. Gebruikelijk is dat hiervoor 
zogenaamde hondenpoepzakjes worden gebruikt. Deze zakjes zijn bij de meeste dierenspeciaalzaken 
verkrijgbaar. De bepaling is echter zo geredigeerd dat ook andere opruimmiddelen, zoals schepjes, 
plasticzakjes, etc. hiervoor kunnen worden gebruikt. 

AFDELBNG 1: GELUIDHINDER EN VERLICHTING 

Artikel 4.1.1 Begripsbepalingen 

Intrichtingen 
Wet milieubeheer 
Op grand van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken ofwel over een milieuvergunning beschikken, of voldoen aan een algemene maatregel van bestuur 
(AMvB), welke artikelen met betrekking tot de bescherming van het milieu bevat. 
Een inrichting is volgens artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer "elke door de mens bedrijfsmatig of in 
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te 
worden verricht." In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) van de Wm zijn de categories van 
inrichtingen aangewezen die nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor het milieu. 

Besluit 
Op 1 januari 2008 is het nieuwe Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Besluit) in 
werking getreden. Dit besluit vervangt een groot aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB's). Een van 
die AMvB's is het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Voor de inwerkingtreding van 
het nieuwe Besluit werd in de APV voor festiviteiteo met het begrip "Besluit" verwezen naar het Besluit horeca-, 
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en werd voor diverse begrippen (bijvoorbeeld het begrip inrichting) 
aangesloten bij dit besluit. Het Besluit geeft, evenals het oude Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen 
milieubeheer, gemeenten de mogelijkheid om bij festiviteiten via een gemeentelijke verordening ontheffing te 
verlenen voor artikelen over geluid-, trillings- en lichthinder. 
Deze inrichtingen waren tot 1 januari 2008 in principe vergunningplichtig volgens de Wm. Het uitgangspunt van 
de Wm was dat een inrichting een milieuvergunning diende te hebben tenzij de inrichting onder een AMvB op 
basis van artikel 8.40 Wm viel. Met de inwerkingtreding van het Besluit is dit omgedraaid. Een inrichting valt 
onder het Besluit tenzij de bedrijfsactiviteiten hiervan zijn uitgezonderd. In dat laatste geval blijft een inrichting 
vergunningplichtig. 
In het Besluit wordt gesproken over drie typen inrichtingen. Dit zijn: 
» Type A-inrichtingen, deze vallen onder het lichte regime en hoeven geen melding te doen op basis van het 

Besluit. Ze moeten wel voldoen aan de inrichtinggerelateerde voorschriften uit het Besluit. Type A-
inrichtingen zijn bijvoorbeeld kantoren en schoolgebouwen. 

® Type B-inrichtingen zijn bedrijven die tot nog toe onder de artikel 8.40-AMvB's vielen en bedrijven uit onder 
andere de metaalelectro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de 
afvalverwerkende bedrijven en bedrijven die door versoepeling of het vervallen van de uitsluitcriteria of het 
"in hoofdzaak"-criterium nu wel onder het Besluit vallen. Type B-inrichtingen vallen geheel onder het Besluit 
en zijn meldingsplichtig. 

e Type C-inrichtingen zijn inrichtingen waarvoor de vergunningplicht blijft gelden, maar die voor een deel van 
de activiteiten te maken krijgen met de voorschriften in hoofdstuk 3 van het Besluit. 
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Er zijn ook diverse inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het oude besluit. Met de inwerkingtreding van het 
Besluit wordt het aantal branches en bedrijven dat gebruik kan maken van de regelingen voor collectieve en 
individuele festiviteiten vergroot. Zo vallen (niet-agrarische) inrichtingen die voorheen onder een van de elf 
andere AMvB's vielen nu ook onder het nieuwe besluit. Het gaat om besluiten als bijvoorbeeld Besluit opslag-
en transportbedrijven, Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven, Besluit bouw- en houtbedrijven en Besluit 
inrichtingen voor motorvoertuigen. Ook diverse soorten inrichtingen die voorheen vergunningplichtig waren, 
zoals metaalelectrobedrijven, vallen nu onder het Besluit. 

Een tweede belangrijke wijziging is dat het Besluit de mogelijkheid biedt om in de gemeentelijke verordening 
voorwaarden te stellen aan festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 

Voor deze afdeling van de APV zijn met name de bepalingen in de hoofdstukken 2 en 4 van het Besluit 
relevant. De type A- en type B-inrichtingen moeten voldoen aan de in of bij het in hoofdstuk 2 van het Besluit 
gestelde voorschriften. Voor sommige type B-inrichtingen is daamaast ook artikeL4.113 (verlichting bij 
sportbeoefening in de buitenlucht) van belang. 

In het oude Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer waren de normen voor geluid- en 
trillingshinder dusdanig laag dat ze bij festiviteiten met levende muziek veelal overtreden zouden worden. 
Vanwege de maatschappelijke functie van de inrichtingen bood het besluit de mogelijkheid om ontheffing te 
verlenen van deze voorschriften. In de andere AMvB's was deze mogelijkheid niet opgenomen. In het nieuwe 
Besluit wordt deze mogelijkheid voor festiviteiten ook aan de andere inrichtingen geboden, bijvoorbeeld voor 
een personeelsfeest of een open dag. 

Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen 
Voor deze begripsbeschrijving wordt aangesloten bij defmities voor (geluids)gevoelige gebouwen en terreinen 
uit het Besluit en de Wet geluidhinder. Het begrip onversterkte muziek is niet eerder gedefinieerd. 

Artikel 4.1.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 
Eerste lid 
De bevoegdheid om te bepalen dat de in dit lid genoemde geluidsnormen niet gelden bij collectieve festiviteiten 
komt voort uit artikel 2.21, eerste lid, onder a, van het Besluit. Evenals in het oude besluit voorziet dit artikel van 
het Besluit erin dat op deze dagen overmatige geluidhinder zo veel mogelijk moet worden voorkomen: De 
voorschriften gelden niet "voor zover de naleving van deze voorschriften redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd". Voorbeelden van collectieve festiviteiten zijn carnaval, kermis of culturele-, sport- en recreatieve 
manifestaties. 

In artikel 4:2 is de uitvoering van de regeling neergelegd bij het college. Er hoeft dus niet jaarlijks een 
raadsbesluit te worden genomen om te bepalen welke feesten als collectieve festiviteiten worden aangewezen. 
Het verdient aanbeveling dat het college jaarlijks - in samenspraak met het plaatselijke bedrijfsleven - vaststelt 
op welke data de betreffende voorschriften uit het Besluit niet van toepassing zijn. Voor de collectieve dagen is 
geen begrenzing voor het aantal dagen opgenomen. De praktijk heeft namelijk, zoals bij Sail 2008 uitgewezen 
dat een dergelijke begrenzing te knellend kan werken. 

Tweede lid 
Volgens artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit moet de verlichting bij sportbeoefening in de buitenlucht tussen 
23.00 uur en 07.00 uur zijn uitgeschakeld en indien er geen sport wordt beoefend of onderhoud wordt 
uitgevoerd. De bevoegdheid om te bepalen dat deze beperkingen niet gelden bij collectieve festiviteiten staat in 
artikel 4.113, tweede lid, onder a, van het Besluit. Dit voorschrift is met name bedoeld voor sportverenigingen 
die buiten de reguliere en recreatieve wedstrijden en trainingen gebruik willen maken van hun lichtinstallatie. 
Een voorbeeld van een collectieve festiviteit is een sportieve manifestatie waar meerdere sportverenigingen aan 
mee doen. Ook hier verdient het aanbeveling het college - in samenspraak met de plaatselijke 
sportverenigingen - vast te laten stellen op welke data de betreffende beperkingen niet van toepassing zijn. 
In het Besluit wordt net als voor de festiviteiten als bedoeld in het eerste lid geen maximum gesteld voor het 
aantal collectieve festiviteiten. Kortheidshalve wordt voor de verdere toelichting over dit maximum verwezen 
naar de bovenstaande toelichting bij het eerste lid. 

Derde lid 
De gemeente kan rekening houden met de aard van het gebied door in de verordening gebiedsdifferentiatie toe 
te passen. De gemeenteraad kan het grondgebied van de gemeente in de verordening bijvoorbeeld verdelen 
naar verschillende dorpskernen of wijken. De vaststelling van deze gebieden dient plaats te vinden in een apart 
besluit waarop bezwaar en beroep volgens de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is. Van deze mogelijkheid 
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kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt tijdens carnaval, kermissen of culturele-, sport- en recreatieve 
manifestaties. De mogelijkheid van gebiedsdifferentiatie was ook in het oude besluit opgenomen. Wei kan 
bijstelling van gebieden wenselijk zijn doordat de werkingssfeer van de festiviteitenregeling sterk wordt 
uitgebreid. 
Bij de vaststelling van deze gebieden moet er wel rekening mee worden gehouden dat deze de strekking van de 
regeling niet ondermijnt. Het onderscheid tussen collectieve en incidentele festiviteiten moet duidelijk blijken. 
Gebiedsdifferentiatie betekent ook dat het aantal aangewezen dagen of dagdelen per gebied kan verschillen. 
Artikelen 2.21 en 4.113 van het Besluit kennen alleen gebiedsdifferentiatie voor collectieve festiviteiten. 

Zesde tot en met het achtste lid 
In tegenstelling tot het oude besluit biedt dit Besluit gemeenten de mogelijkheid om in of krachtens een 
gemeentelijke verordening voorwaarden te stellen aan de collectieve festiviteiten en activiteiten. De basis voor 
deze bevoegdheid staat in het tweede lid van artikel 2.21, onderdeel a. Hierin wordt wel duidelijk gesteld dat het 
moet gaan om voorwaarden tef voorkoming van geluidhinder. Voor de verlichting bij sportbeoefening is deze 
mogelijkheid niet in het Besluit opgenomen. 

De voorwaarden kunnen gaan over bijvoorbeeld beperking van het geluidsniveau, het bepalen van het 
eindtijdstip of gedragsvoorschriften. De keuze om bepaalde voorschriften wel of juist niet op te nemen in de 
APV is afhankelijk van de lokale situatie en bestuurlijke prioriteiten. Wanneer er veel (horeca- of andere) 
inrichtingen dicht bij geluidgevoelige bestemmingen zoals woonwijken liggen, kan het wenselijk zijn om 
beperkende voorwaarden op te nemen. Anderzijds kan ook gekozen worden om bedrijven meer geluidsruimte 
te geven en (net als onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer) geen voorwaarden 
in de APV op te nemen. Daarbij is het wel zo dat voortaan de regeling voor collectieve festiviteiten geldt voor 
alle type A- en B-inrichtingen onder het Besluit en niet alleen voor horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. 

Voor de hoogte van het geluidsniveau in het zesde lid wordt bij het Besluit een suggestie gedaan van 10 of 20 
dB(A) hoger dan de reguliere norm. In het ontwerp-raadsbesluit is gekozen voor een vaste norm van 60dB(A) 
Deze norm ligt in de dagperiode 10 dB(A) hoger dan de reguliere norm. In de nachtperiode is dit 20 dB(A). 
In het zevende lid wordt gesproken over onversterkte muziek. In het Besluit is onversterkte muziek uitgezonderd 
bij het bepalen van de geluidsniveaus. De reden hiervoor is dat maatregelen ter beperking van de 
geluidsemissies moeilijk zijn. Dit betekent dat voor onversterkte muziek in principe geen maximum geluidsnorm 
geldt. Op basis van artikel 2.18, eerste lid, onder f en vijfde lid, van het Besluit hebben gemeenten wel de 
mogelijkheid om dit in een gemeentelijke verordening aan te passen (zie ook artikel 4:5). De reguliere 
geluidsnormen gelden niet bij festiviteiten, waardoor bedrijven dan meer geluid mogen produceren. Om de 
omgeving enige bescherming te bieden en geluidniveaus van onversterkte muziek bij festiviteiten te begrenzen 
is onversterkte muziek meegenomen in de geluidsnorm. 

Bij de bepaling van het geluidsniveau wordt in het zevende lid de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid buiten 
beschouwing gelaten. Dit in tegenstelling tot de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". Hiervoor wordt 
aangesloten bij de systematiek en motivatie uit het Besluit: in de handleiding is de correctie gem trod uceerd met 
het oog op continu-bedrijven. Toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij horecabedrijven die 
bijvoorbeeld om 1.00 uur sluiten brengt met zich mee dat het geluidsniveau in de nachtperiode hoger mag zijn 
door correctie voor de resterende nachtperiode. Omdat dit niet wenselijk is, is toepassing van de 
bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan. 

In het achtste lid is een eindtijdstip voor muziekgeluid vastgesteld om te voorkomen dat feesten bij bedrijven 
zonder wettelijke sluitingstijden (theoretisch) de hele nacht door kunnen gaan. 

Artikel 4.1.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 
Eerste lid ' 
De bevoegdheid voor het vaststellen van het aantal incidentele festiviteiten voor inrichtingen in een 
gemeentelijke verordening staat in de artikelen 2.21 en 4.113 van het Besluit. Volgens artikel 2.21, eerste lid, 
onderdeel b kan de gemeenteraad bij verordening het aantal dagen of dagdelen aanwijzen waarop individuele 
inrichtingen voor incidentele festiviteiten vrijstelling kunnen verkrijgen van de geluidsnormen. Een incidentele 
festiviteit is een festiviteit die aan een of een klein aantal inrichtingen gebonden is. Dit is bijvoorbeeld een 
optreden met levende muziek bij een cafe, een jubileum, een personeels- of straatfeest of een "vroege vogels"-
toemooi. In het Besluit is bepaaid dat het maximum aantal dagen waarvoor de geluidsnormen niet gelden 
maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar betreft. Het betreft een maximum: de raad heeft de bevoegdheid om, 
rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, in dit artikel het aantal te verlagen. In het nu 
voorliggende voorstel is aansluiting gezocht bij de huidige regeling. Deze kent slechts 4 incidentele festiviteiten. 
Deze beperking vloeit voort uit het gegeven dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het aanwijzen van 
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collectieve festiviteiten. Wat wel verandert, is dat de regeling nu ook geldt voor festiviteiten bij alle andere type 
A- en B-inrichtingen die onder het Besluit vallen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook detailhandel, kantoren, 
opslag- en transportbedrijven en metaalelektro-bedrijven een beroep op deze regeling kunnen doen. De enige 
uitzonderingen waarvoorde regeling niet geldt, zijn de type C-inrichtingen (d.w.z. inrichtingen die 
vergunningplichtig blijven of vallen onder Besluit landbouw of Besluit glastuinbouw). 

Tweede lid 
Volgens artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit moet bij inrichtingen de verlichting voor sportbeoefening in de 
buitenluchttussen 23.00 uuren 07.00 uurzijn uitgeschakeld en indien ergeen sportwordt beoefend of 
onderhoud wordt uitgevoerd. Op basis van het tweede lid van artikel 4.113 kan hiervan worden afgeweken. Dit 
kan bijvoorbeeld als sportverenigingen buiten de reguliere competities en recreatieve wedstrijden en trainingen 
gebruik willen maken van hun lichtinstallatie bij het houden van een veteranentoernooi of een "vroege vogels"-
toernooi. Volgens het Besluit is het maximum aantal dagen waarvoor de beperkingen voor de verlichting niet 
gelden maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar. Kortheidshalve wordt voor de verdere toelichting over dit 
maximum verwezen naar de bovenstaande toelichting bij het eerste lid. 

Volgens de toelichting bij het Besluit blijft ook bij gebruik van artikel 4.113 tweede lid de algemene zorgplicht 
met betrekking tot lichthinder en duister voor de sportinrichtingen gelden, al is enige mate van hinder bij 
incidentele activiteiten aanvaardbaar. De beoordeling of sprake is van onaanvaardbare lichthinder in geval van 
de viering van een festiviteit is aan het bevoegd gezag. 

Zesde tot en met het negende lid 
In tegenstelling tot het oude besluit biedt het Besluit gemeenten de mogelijkheid om in of krachtens een 
gemeentelijke verordening voorwaarden te stellen aan de incidentele festiviteiten. De basis voor deze 
bevoegdheid staat in het tweede lid van artikel 2.21, onderdeel b. Voor de algemene toelichting over de 
mogelijkheid om voorwaarden te stellen bij festiviteiten en de toelichting bij het zesde tot en met het achtste lid 
wordt kortheidshalve verwezen naar bovenstaande toelichting bij artikel 4.1.2 APV, zesde tot en met het achtste 
lid. Net als bij de collectieve festiviteiten geldt de regeling voor incidentele festiviteiten voor alle type A- en B-
inrichtingen onder het Besluit in plaats van alleen voor horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen zoals onder het 
oude besluit. 

In het negende en tiende lid wordt de mogelijkheid om muziekgeluid te produceren bij een festiviteit beperkt tot 
binnen de gebouwen van de inrichting. Gebouwen hebben over het algemeen een bepaalde geluiddempende 
werking. Op het buitenterrein zijn minder mogelijkheden voor het beperken van geluidemissies. Daarbij is het zo 
dat de regeling niet langer alleen geldt voor horeca, sport- en recreatie-inrichtingen maar ook voor alle andere 
type A- en B-inrichtingen, wat met name een belasting kan geven voor woningen met diverse bedrijven in de 
omgeving die op verschillende momenten festiviteiten organiseren. Voor muziekgeluid op buitenpodia of het 
buitenterrein van horecagelegenheden bij evenementen, kan dit in de evenementenvergunning worden 
geregeld. 

Artikel 4.1.4 Verboden incidentele festiviteiten 
(vervallen) 
De burgemeester heeft deze (autonome) bevoegdheid op grand van artikel 174 van de Gemeentewet, waarbij is 
bepaald dat de burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking hebben 
op het toezicht op de voor publiek openstaande gebouwen en andere openbare vermakelijkheden. Die 
bevoegdheid van de burgemeester hoeft in de verordening niet te worden herhaald. 

Artikel 4.1.S Onversterkte muziek 
Dit artikel sluit aan op de artikelen 2.17 en 2.18 van het Besluit. Het artikel is alleen gericht op onversterkte 
muziek vanuit inrichtingen en niet buiten inrichtingen. Of er sprake is van een inrichting, wordt bepaald door de 
Wet milieubeheer. In het Besluit is onversterkte muziek uitgezonderd van de algemene geluidsniveaus. 
Gemeenten hebben, in artikel 2.18, eerste lid, onder fjuncto vijfde lid, van het Besluit, expliciet de bevoegdheid 
gekregen om voor onversterkte muziek regels op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Door het 
feit dat de hinderbeleving van onversterkte muziek zeker niet lager is dan die van versterkte muziek, dient deze 
op gelijke wijze te worden beschermd. De geluidwaarden kunnen door de gemeenten zelf worden bepaald. Het 
kan zijn dat u er de voorkeur aan geeft hogere waarden vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege oude, meer 
gehorige panden. Deze keuze is aan de gemeente. 

Om vooral amateurgezelschappen in niet professionele oefenruimtes de kans te geven tot het hobbymatig 
beoefenen van onversterkte muziek, is voor hen in lid 2 een mogelijkheid gecreeerd om een aantal uren in de 
week uitgezonderd te zijn van de geluidsniveaus. In artikel 2 wordt gesproken over "oefenen". Op deze manier 
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worden festiviteiten en optredens voor publiek uitgesloten. Er is sprake van oefenen als men muziek maakt 
zonder dat er publiek aanwezig is. 

De genoemde geluidsniveaus in tabel onder e zijn niet van toepassing op; 
a. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 

bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in 
verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

b. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale 
vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

c. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht 
gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen. 

Artikel 4.1.6 Overige geSuidhinder 
Afbakeninq 
Door in het eerste lid de zinsnede "een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit" op te nemen 
wordt de afbakening direct vastgelegd. Een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer heeft ofwel een 
milieuvergunning nodig (waarin geluidsvoorschriften zijn opgenomen) ofwel zijn algemene regels op grond van 
het Besluit van toepassing. In deze algemene regels zijn ook geluidsvoorschriften opgenomen. 

In de praktijk zullen vooral de Zondagswet, Wet Geluidhinder, Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit 
een afbakeningsdiscussie opleveren. Daarom is gekozen om deze wetten afzonderlijk te benoemen in lid 3. 

De provinciale milieuverordening is toegevoegd in dit lid. In een provinciale milieuverordening kunnen namelijk 
zogenaamde milieubeschermingsgebieden worden aangewezen, waaronder stiltegebieden. Voor deze 
stiltegebieden kunnen bij provinciale milieuverordening regels over het voorkomen en beperken van 
geluidhinder worden gesteld, waaronder verbodsbepalingen. De provinciale milieuverordening gaat in dit geval 
voor de gemeentelijke verordening. 

Voor wat betreft de afbakening met hogere regelgeving geldt op grond van artikel 122 van de Gemeentewet dat 
de bepalingen van de model-APV van rechtswege vervallen als in het onderwerp door een wet, AMvB of een 
provinciale verordening wordt voorzien. De term "onderwerp" in artikel 122 betekent dat het om dezelfde 
materie moet gaan en dat hetzelfde motief ten grondslag moet liggen aan zowel de lagere als de hogere 
regeling. De formulering van de afbakeningsbepaling in het derde lid sluit daarom aan bij de Gemeentewet. 

Artikel 4.1.6 heeft betrekking op de vormen van geluidhinder waarin de andere regelingen niet voorzien. Onder 
andere valt te denken aan: 
o een niet permanente activiteit in een niet besloten ruimte, zoals een kermis, een strandfeest, een braderie, 

een rally, enz.; 
e het door middel van luidsprekers op voertuigen of anderszins reclame of muziek maken of mededelingen 

doen; 
s het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in winkelstraten; 
a. het gebruik van diverse geluidproducerende recreatietoestellen; 
• het gebruik van bouwmachines, zoals compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen; 
° het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen, enz., enz. 
» overige handelingen waardoor geluidoverlast ontstaat. 
Voorts kunnen onder artikel 4.1.6 vormen van geluidhinder vallen, veroorzaakt door het beoefenen van 
"lawaaiige" hobby's, het voortdurend bespelen van muziekinstrumenten, het gebruiken van elektro- akoestische 
apparatuur, het laten draaien van koelaggregaten op vrachtwagens, enz. Met name voor deze vormen van 
geluidhinder ontbreken algemeen geldende criteria of normen. Dit behoeft ook niemand te verwonderen: de 
bron van geluidhinder is niet een bepaalde, aanwijsbare inrichting of gedraging. In beginsel' kan het elke 
gedraging betreffen. Van geval tot geval zal daarom moeten worden nagegaan in welke situatie en gedurende 
welke tijden er sprake is van geluidhinder, en welke maatregelen kunnen worden genomen. Uitgangspunt 
daarbij zal moeten zijn dat een zekere mate van (geluid)hinder als zijnde onvermijdelijk zal moeten worden 
aanvaard. Het college kan ontheffing van het verbod verlenen, zo nodig met voorschriften. 

Bedacht moet worden bedacht dat klachten over vormen van geluidhinder nogal eens een minder goede 
verstandhouding tussen buren of omwonenden als achtergrond hebben. Normale handelingen worden dan 
eerder als (geluid)hinderlijk ervaren, terwijl men minder geneigd is aan een afdoende oplossing mede te 
werken. 
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Financiele consequenties 
Niet van toepassing. 

Juridische consequenties 
Niet van toepassing.. 

Communicatie 
Zodra uw raad de verordening heeft vastgesteld zal door middel van een communicatieplan de verplichting tot 
het meevoeren van een opruimmiddel voor hondenuitwerpselen uitvoerig onder de aandacht van het publiek 
worden gebracht. 

Aanpak / uitvoering 
De handhaving van de gewijzigde APV behoort tot de reguliere taken van de Afdeling Veiligheid 
Vergunningverlening en Handhaving 

Den Helder, 6 oktober 2009 

Bi/rgerrifeester en Wethouders van Den Helder 

ir. C.X^rjesman , burgemeester 
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