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Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Gevraagd besluit: 

Het gevraagde besluit betreft het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (APV) zoals in het 
hierbij conceptraadsbesluit gedetaiileerd is uitgewerkt. 

Inleiding en aanleiding 

i Op 1 januari van dit jaar is de Wet op de openlucht recreatie (Wor) komen te vervallen. De Wor bevatte een 
algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen, (artikel 15, lid 1). Dit betekent dat op allerlei 
plaatsen binnen de gemeente - ook op die plaatsen waar dit niet wenselijk is- gekampeerd kan gaan worden. 
Om dit te voorkomen dient de gemeente zelf een regeling te treffen. In beginsel dient dit in het 
bestemmingsplan te worden geregeld. 

Het kamperen buiten kampeerterreinen kan echter niet uitsluitend in een bestemmingsplan worden geregeld. 
Dit geldt zowel voor een algemeen verbod, als voor het toestaan van bijzondere incidentele kampeervormen 
(onder bepaalde voorwaarden). Het vaak incidentele karakter van kamperen buiten kampeerterreinen, maakt 
een expliciete bestemming van locaties waar deze kampeervorm is toegestaan, feitelijk onmogelijk. De 
gemeente gaat als dan wel erg ver, omdat hierdoor nachtvissen, groepskamperen bij sportevenementen e.d. 
ook onmogelijk wordt. 
Om minder ver te gaan dan een algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen, zal in een 
verordening moeten worden geregeld dat het kamperen buiten een kampeerterrein in principe is verboden en in 
welke gevallen - in afwijking van dat verbod - kamperen wel is toegestaan. Het ligt voor de hand om deze 
verordening in de APV op te nemen. Dit heeft als voordeel dat alle procedurele bepalingen van de APV 
automatisch gelden voorde kampeerregeling. 
In het bijgevoegde conceptraadsbesluit zijn de daarvoor noodzakelijke bepalingen opgenomen. 

I! Met betrekking tot de aanpassing van de APV merken wij voorts nog het volgende op. 

In het raadsbesluit van 21 januari 2008 nr. 003/GR is in artikel 2.3.1.6 (afwijkende sluitingstijden 
horecabedrijven) een tekstuele fout gemaakt, waardoor de verschillende leden van dit artikel verkeerd zijn 
genummerd. Wij stellen u voor om van het nu voorliggende voorstel tot aanpassing van de APV tevens gebruik 
te maken om genoemd artikel tekstueel aan te passen. 
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Beoogd resultaat 

Het reguleren van kamperen buiten kampeerterreinen. Daarnaast wordt deze wijziging het nieuwe juridische 
fundament voor het kamperen bij de boer, waarvoor u onlangs het beleid heeft vastgesteld. 

Kader 

De verordenende bevoegdheid op grond van de Gemeentewet 

Argumenten / alternatieven 

Zie het hoofdstukje Inleiding en aanleiding 

Financiële consequenties 

De uitvoering en het beheer geschiedt binnen de bestaande formatie. Er zijn dus geen financiële consequentie. 

Juridische consequenties 

Het bestaande vergunningstelsel wordt vanuit de Wet op de openluchtrecreatie overgebracht naar de APV 

Communicatie 
Zodra uw raad de wijziging heeft vastgesteld wordt deze openbaar bekend gemaakt, zodat een ieder hiervan 
kennis kan nemen. 
Aanpak / uitvoering 
De voornaamste uitvoeringsregels worden gevormd door de onlangs door uw raad vastgestelde nota kamperen 
bij de boer. Daarnaast kan met behulp van de wijziging regelen worden gesteld aan het "nachtvissen" Een vorm 
van sportvisserij die de laatste tijd groeiende is. 
Den Helder, 29 april 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

|mar iMSc^^ 4 S.lHulman MSc burgemeester 

H. Raasing secretaris 
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gemeente 

Den Helder 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2008 

Besluit nummer: 040/WH 

Onderwerp: Wijziging Algemene plaatselijke verordening 1996 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gefezen het voorstel nummer bl08.00771 van het college van burgemeester en wethouders van Den Heider van 
29 april 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen; 

vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 1996: 

Artikel I 
Artikel 2.3.1.6 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

"Artikel 2.3.1.6 Afwijken sluitingsuur; sluiting van inrichtingen 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in 

geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, bij openbaar bekend te maken besluit tijdelijke 
nadere dan de krachtens artikel 2.3.1.5. geldende sluitingsuren van een of meer horecabedrijven bevelen. 
Hij brengt dit besluit onmiddellijk ter kennis van het bedrijf dat het betreft. 

2. De burgemeester kan een inrichting tijdelijk gesloten verklaren of de benodigde exploitatievergunning 
definitief intrekken waardoor de inrichting feitelijk gesloten moet zijn, wanneer: 
a. de inrichting wordt geëxploiteerd zonder geldige exploitatievergunning; 
b. de inrichting wordt geëxploiteerd in strijd met de aan de exploitatievergunning verbonden voorschriften; 
c. een van de in artikel 2.3.1.2., 2 e lid, genoemde situaties zich voordoet. 

3. Een besluit tot sluiting wordt op, in of nabij de toegang van de inrichting aangebracht; 
4. Een sluiting kan op verzoek van een belanghebbende door de burgemeester worden opgeheven, wanneer 

later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en er naar zijn oordeel 
voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de gronden die tot sluiting hebben geleid, zal 
plaatsvinden." 

Artikel II 

Wijziging van Hoofdstuk 5 Afdeling 8 "Overige vormen van openluchtrecreatie" 

Artikel 5.8.6 vervalt 
De navolgende artikelen worden vernummerd: 
Artikel 5.8.1 vernummeren naar Artikel 5.8.2; 
Artikel 5.8.2 vernummeren naar Artikel 5.8.3; 
Artikel 5.8.3 vernummeren naar Artikel 5.8.4; 
Artikel 5.8.4 vernummeren naar Artikel 5.8.5; 
Artikel 5.8.5 vernummeren naar Artikel 5.8.6. 

besluit: 
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in voeren een nieuw artikel 5.8.1 luidende als volgt: 

"Artikel 5.8.1 Begripsomschrijvingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
Kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wei enig ander onderkomen of enig ander 

voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge 
artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is; een en ander voor zover 
deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht 
dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf." 

In te voeren een nieuw artikel 5.8.7 luidende als volgt: 

"Artikel 5.8.7 Recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein 

1. Het is verboden ten behoeve van een 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 het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voor het plaatsen van kampeermiddelen voor 
eigen gebruik voor korte perioden door de rechthebbende op een terrein. 

3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing weigeren in het belang van: 

a. de openbare orde; 
b. het voorkomen of beperken van overlast; 
c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; 
d. de zedelijkheid of gezondheid; 
e. de bescherming van natuur en landschap." 

In te voeren een nieuw artikel 5.8.8 luidende als volgt: 

"Artikel 5.8.8 Aanwijzing kampeerplaatsen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen plaatsen aanwijzen waarop het verbod vervat in artikel 5.8.7, eerste 
lid, niet geldt. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij nadere regels stellen in het belang van: 
a. de openbare orde; 
b. het voorkomen of beperken van overlast; 
c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; 
d. de zedelijkheid of gezondheid; 
e. de bescherming van natuur en landschap." 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van ? .6 MEI 2008 

, voorzitter 

, griffier 



Nr. 040A/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel tot aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (in verband met het 
vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie). 

Aan de Raad. 

In haar vergadering van 19 mei 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde voorstel 
besproken. 

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel te agenderen 
ais hamerpunt voor de raadsvergadering van 26 mei 2008. 

Den Helder, 19 mei 2008. 

commissie Bestuur en Middelen 

/ 
voorzitter. 

commissiegriffier. 
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