
gemeente 
Den Helder 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 15 juni 2015 

Besluit nummer : RB14.0154 

Onderwerp : Besluit tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 14,0170 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 3 maart 2015; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
18 mei 2015; 

vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2012. 

Artikel I 

De Algemene plaatselijke verordening 2012 wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 1:2, derde lid, wordt na 'als bedoeld in artikel 2:11' ingevoegd:, tweede lid, aanhef en onder a,. 

B 
Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het zesde lid, onder b, wordt 'artikel 5:19' vervangen door: artikel 5:18. 
2. In het achtste lid wordt 'derde lid' vervangen door: vierde lid. 
C 
In de artikelen 2:11, vierde lid, 2:12, vierde lid, en 2:46, tweede lid, wordt 'de provinciale wegenverordening' 
vervangen door: Wegenverordening Noord-Holland. 
D 
In artikel 2:29 wordt als volgt gewijzigd; 
1. na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd luidende als volgt: 

" 4. Artikel 2:28, lid 2, onder a is van overeenkomstige toepassing." 
2. het vierde lid wordt vernummerd naar lid 5, het vijfde lid wordt vernummerd naar lid 6, het zesde lid wordt 

vernummerd naar lid 7 en het zevende lid wordt vernummerd naar lid 8. 

E 

In artikel 2:31, onder c, vervalt: de zitplaatsen die aanwezig zijn op. 

F 
In artikel 2:39, tweede lid, onder b, wordt 'de minister van Justitie' vervangen door: 
de minister van Veiligheid en Justitie. 
G 
Artikel 2:48 wordt als volgt gewijzigd: 
1. in het eerste lid wordt na 'Het is' ingevoegd: voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 
2. in het tweede lid, onder b vervalt na " Horecawet;" het woord "en", en het gestelde onder c. 

H 
Artikel 2:57, eerste lid onder b komt te luiden: 
"b. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd; o f 

Artikel 2:58, tweede lid, komt te luiden: 

besluit: 
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"2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn 
handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden." 

J 

In artikel 2:67, eerste lid, onder c, wordt na 'voor' ingevoegd: zover. 

K 

Na artikel 273 wordt een artikel ingevoegd luidende 

"Artikel 2:73a Carbid schieten 
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of 

gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden waardoor gevaar, 
schade of hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt. 

2. Het verbod geldt niet wanneer: 
a. gebruik wordt gemaakt van melkbussen of van andere cilindervormige voorwerpen met een 

maximum inhoud van 50 liter; 
b. het gebruik plaatsvindt in de periode van 31 december vanaf 22.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; 
c. gebruik wordt gemaakt van eigen grond, grond van derden met toestemming van de eigenaar of van 

grond in beheer en onderhoud bij de gemeente Den Helder op de door het college aangewezen 
locaties; 

d. tenminste 1 dag voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college; 
e. de plaats, vanwaar geschoten wordt, gelegen is 

• op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing; 
• op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en 

gebedshuizen; 
• op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden 

van dieren; 
f. geschoten wordt in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin zich dichtbij 

woonbebouwing bevindt; 
g. het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en daarin geen verharde wegen of paden liggen." 

L 
Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 15, komt als volgt te luiden: 

"Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen 
en verblijfsontzeggingen" 

M 
1. Artikel 2:76a wordt vernummerd naar 2:78. 
2. Artikel 2:76b wordt geschrapt. 

N 

In artikel 3:5, tweede lid, onder c, wordt '273a' vervangen door: 273f. 

O 

In artikel 3:9, vierde lid, wordt na 'gedurende' ingevoegd: een. 

P 
Artikel 4:1, onder f komt te luiden: 
"f gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden 

aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende 
inrichting;" 

Q 

In artikel 4:2, tweede lid, wordt 'artikel 4:113, eerste lid' vervangen door: artikel 3.148, eerste lid. 

R 
Artikel 4:2 wordt na het vijfde lid als volgt gewijzigd: 
"6. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr.LT veroorzaakt door de inrichting, bedraagt, gemeten op de gevel 

van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan: 
• 70dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
• 65dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; en 
• 60dB(A) tussen 23.00 uur en 02.00 uur. 
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7 Indien muziek wordt gemaakt op het onbebouwde deel van de inrichting bedraagt in afwijking van het 
vorige lid, het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAr.LT veroorzaakt door de inrichting, gemeten op de 
gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, niet meer dan: 
• 80dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
• 70dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur op zondag t/m donderdag; en 
• 70dB(A) tussen 19.00 uur en 24.00 uur op vrijdag en zaterdag. 

8. De geluidwaarden genoemd in de leden 6 en 7 is inclusief onversterkte muziek. De 10 dB(A) aftrek 
vanwege muziekcorrectie en de bedrijfsduurcorrectie worden buiten beschouwing gelaten. 

9. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek -hoger dan de 
geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit: 

a. ingeval de muziek ten gehore wordt gebracht binnen het bebouwde deel van de inrichting 
uiterlijk om 02.00 uur te worden beëindigd. 

b. Ingeval de muziek ten gehore wordt gebracht buiten het bebouwde deel van de inrichting 
• op zondag tot en met donderdag om 23.00 uur; en 
• op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur 
te worden beëindigd." 

S 

In artikel 4:3, tweede lid, wordt 'artikel 4:113, eerste lid' vervangen door: artikel 3.148, eerste lid. 

T 
Aan artikel 5:2 wordt een lid toegevoegd luidende: 
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 

niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

U 

In artikel 5:9, eerste lid, wordt 'hun' vervangen door: hen. 

V 
Artikel 5:15 komt te luiden: 
Artikel 5:15 Ventverbod 
Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid 

of het milieu in gevaar komt. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten tussen 23.00 uur en 07.00.uur. 
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de 

Wegenverkeerswet. 
4. Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, is niet van toepassing op het venten met gedrukte of 

geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard. 

W 

Artikel 5:16 vervalt. 

X 

In artikel 5:23, vierde lid, vervalt het woord 'niet'. 

Y 

In artikel 5:24, vierde lid, vervalt het woord 'geldt'. 

Z 
Artikel 5:26, derde lid, komt te luiden: 
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de 

Wet beheer Rijks waterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, 
Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995, Woonschepenverordening of de Havenverordening 
1996. 

AA 

In artikel 5:33, derde lid, aanhef, wordt 'eerst' vervangen door: eerste. 

AB 
Aan artikel 5:34 wordt een lid toegevoegd luidende: 
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6. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Artikel II 

De Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening 2012 wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na Artikel 2:73 een nieuw artikel toegevoegd luidende: 

"Artikel 2:73a Carbidschieten 
In veel delen van Nederland is het een oud volksgebruik om rond de jaarwisseling het nieuwe jaar in te luiden 
met carbidschieten. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op 
explosieve wijze verbranden van acetyleengas (ethyn) afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide 
(carbid) en water. Hoewel carbidschieten in Den Helder geen traditioneel volksgebruik is, ziet men wel dat veel 
bewoners van onze gemeente deze traditie uit hun geboortestreek ook in Den Helder willen voortzetten. 

Het maken van geluid met gasmengsels behoort oorspronkelijk niet tot de pyrotechniek, waarop het 
Vuurwerkbesluit en artikel 2:73 van deze verordening op van toepassing is. Met het opnemen van artikel 2:73a 
wordt het carbidschieten rond de jaarwisseling gereguleerd. Buiten de jaarwisseling is het carbidschieten op 
grond van artikel 2:73a verboden." 

B 

Artikel 2:76a wordt vernummerd naar 2:78 

C. 
In de toelichting op Artikel 4.2,tweede lid wordt "Artikel 4.113, eerste lid" vervangen door "Artikel 3.148, eerste 
lid" en "Artikel 4.113, tweede lid" vervangen door Artikel 3.148, tweede lid". 
D. 

De toelichting op artikel 4.2 zesde tot en met het achtste lid wordt gewijzigd als volgt: 

"Zesde tot en met het negende 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 ter voorkoming van geluidhinder. Voor de verlichting bij sportbeoefening is deze 
mogelijkheid niet in het Besluit opgenomen. 
Voor de hoogte van het geluidsniveau in het zesde lid is bepaald door het uitgangspunt dat de muziek ten 
gehore wordt gebracht in het bebouwde deel van de inrichting. Door de muziek in het bebouwde deel van de 
inrichting te laten plaatsvinden wordt de omgeving in zekere mate afgeschermd voor overmatige 
geluidsoverlast. Hierdoor zijn de in het zesde lid genoemde geluidsgrenswaarden voor de ondernemer ook 
haalbaar. In het belang van de handhaving is gekozen om per dagperiode een afzonderlijke geluidnorm te 
hanteren. 
Tijdens festiviteiten willen horecaondernemers ook muziek ten gehore brengen op het terras. Omdat er bij het 
maken van muziek op een terras de omgeving op geen enkele wijze fysiek wordt beschermd tegen 
geluidsoverlast, zijn de in het zesde lid genoemde geluidsgrenswaarden in de meeste situaties ontoereikend. 
Om deze reden zijn de geluidgrenswaarden tijdens collectieve festiviteiten voor het maken van muziek op het 
terras verhoogd. Tegenover deze verhoging staat dat de tijdsduur voor het maken van muziek op een terras op 
doordeweekse dagen is beperkt is tot 23.00 uur en in het weekend tot 24.00 uur. Met deze verruiming wordt 
aangesloten bij de nota geluidbeleid van september 2013. 
In het achtste 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 achtste 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 geïntroduceerd met 
het oog op continubedrijven. Toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij horecabedrijven die 
bijvoorbeeld om 01.00 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. Voorts wordt de aftrek vanwege muziekgeluid niet 
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toegepast. Het gaat dus om het gemeten geluid zonder de correcties die normaal gesproken op grond van de 
handleiding meten en rekenen Industrielawaai moeten worden toegepast. 
In het negende 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 III 
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn afkondiging. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 15 juni 2015 

voorzitter 
Koen Schuiling 

griffier 
mr. drs. M. Huisman r 

Raadsbesluit Pagina 5 van 5 




