
 
 
 
Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening 
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Kenmerk: AU15.08070 / Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder; 

 

Gelet op de artikel 4:6a van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

 

 

 

B e s l u i t  

 

Vast te stellen de navolgende wijzing van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene plaatselijke verordening 

2012: 

 

I. Na Afdeling 10 wordt ingevoerd een nieuwe Afdeling luidende als volgt:  

“Afdeling 10a. Regels voor het gebruik van knalapparaten voor het verjagen van vogels en wild 

(Artikel 4:6a, lid 2 verordening) 
 
 
Artikel 10.2a definitie bepaling 
 
In deze Afdeling wordt onder knalapparaten verstaan : 
 
Knalapparaat:  een gaskanon dat een knal veroorzaakt met als doel wild of vogels te  verjagen;  
Gevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van art. 1 van de Wet geluidhinder 
 worden aangemerkt als andere gevoelige gebouwen, met uitzondering van 
 gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.  
 
 
Artikel 10.2b Meldingen 
1. De gebruiker van het knalapparaat moet dit uiterlijk twee werkdagen voordat het knalapparaat in 

werking wordt gebracht schriftelijk te melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord 
Holland, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de melding ook per e-mail worden ingediend op het email-adres 
postbus@rudnhn.nl. 

3. Voor de melding dient gebruik te worden gemaakt van de in bijlage 12a van dit besluit opgenomen 
meldingsformulier. De melding dient vergezeld te gaan van een duidelijke plattegrond tekening 
waarop zijn aangegeven:  de grenzen van het perceel;  de locatie van het knalapparaat;  de locatie van de omliggende geluidsgevoelige objecten. 

 
Artikel 10.2c gebruiksperiodes per jaar 
1. Een knalapparaat mag alleen in werking zijn gedurende de periode die op het meldingsformulier is 

aangegeven. 
2. Een knalapparaat mag voor dezelfde teelt gedurende een maximaal aaneengesloten periode van 

6 weken op hetzelfde perceel in gebruik zijn. 
3. Per kalenderjaar mag voor maximaal twee periodes van 6 weken een knalapparaat worden toegepast 

op hetzelfde perceel.  
 
Artikel 10.2d situering van de knalapparaten 
1. Per perceel van ≤ van 5ha  mag slechts één knalapparaat in gebruik zijn. Op percelen van >5ha mag 

per 5ha één knalapparaat in gebruik zijn. 
2. Cumulatie met knalapparaten op andere percelen mag niet leiden tot ontoelaatbare hinder. Er moet 

minimaal 300 meter tussen knalapparaten aanwezig zijn. 
3. Knalapparaten dienen zodanig te worden geplaatst dat deze:  op tenminste 200 meter zijn verwijderd van een geluidsgevoelig object;  op tenminste 50 meter zijn verwijderd van de openbare weg. 
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4. Knalapparaten moeten zo zijn opgesteld dat de loop van het kanon van een geluidsgevoelig object en 
zo mogelijk van de openbare weg af is gericht. Een ronddraaiende loop is niet toegestaan als het 
perceel is omgeven door bebouwing. 

5. In een Natura 2000-gebied is het gebruik van knalapparatuur niet toegestaan, tenzij een 
Nb-wetvergunning van Gedeputeerde Staten is afgegeven. 

 
Artikel 10.2e tijdstippen waarop een knalapparaat in gebruik mag zijn 
1. Een knalapparaat mag niet in werking zijn tussen 21:00 uur en 08:00 uur. Buiten deze periode moeten 

vogels en wild met visuele technieken (zonder geluid) worden verjaagd. 
2. Het aantal knallen is in de periode van 08:00 uur tot 21:00 uur maximaal 6 knallen per uur. 
3. Indien er sprake is van cumulatie van knalapparaten is in afwijking  van het vorige lid in de periode 

tussen 08:00 uur en 21.00 uur het aantal knallen beperkt tot 4 per knalapparaat. 
 
Artikel 10.2f Zorgplicht 
1. De gebruiker van het knalapparaat moet zorg dragen voor voldoende toezicht op de veiligheid en het 

naleven van de algemene regels. 
2. Een knalapparaat moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar label waarop de naam, adres, 

woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker staan vermeld. 
 

 

II In te voegen een nieuwe Bijlage 12 a : “Meldingsformulier gebruik knalapparaat” : 
 

 

III In bijlage 13 (Toelichting) wordt na Afdeling 9 een nieuwe Afdeling 10a toegevoegd luidende als volgt: 

 

 “Afdeling 10a Afdeling 10a. Regels voor het gebruik van knalapparaten voor het verjagen van 

vogels en wild (Artikel 4:6a, lid 2 verordening 

  

 In artikel 4:6a van de APV zijn regels opgenomen voor het gebruik van knalapparaten. Met een 

knalapparaat wordt in dat artikel bedoeld een gaskanon dat een knal veroorzaakt met als doel wild of 

vogels te verjagen. Op grond van het tweede lid van artikel 4:6a van de APV wordt aan het college de 

bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen aan het gebruik van knalapparaten.  Deze zijn 

verwoord in de Artikel 10.2b t/m 10.2f van dit besluit. In deze artikelen zijn fysieke maatregelen 

genoemd waaraan de gebruiker van een knalapparaat zich moet houden. In dat geval blijft de overlast 

die het gebruik van een knalapparaat veroorzaakt, binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen.   

 

Den Helder,  

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox 

 

 

 

 

 



Kenmerk: AU15.08070 

 

 

 

 

Bijlage 12 a Meldingsformulier knalapparatuur 

 

 

Meldingsformulier 
gebruik 

knalapparatuur 
 
 
 
 

 

 

Gegevens aanvrager 
 

  

Naam   

Straatnaam + huisnummer   

Postcode + woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mail   

   

Gegevens terrein en 
situering knalapparaat 

  

Straatnaam +huisnummer   

Plaats   

Gemeente   

Kadastrale aanduiding  sectie:    Nrs: 

Omvang Oppervlak      ha 

Naam landeigenaar   

Telefoonnummer landeigenaar    

   

   

Tijdsduur gebruik   

Maanden *   

Dagen   

Tijden   

Eerste of tweede melding   

  * Let op maximaal 6 aaneengesloten weken 

   

Knalapparatuur   

Aantal knalapparaten   

Aantal knallen per uur   

Merk en type knalapparaat   

Bronvermogen    dB(A) 
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Gewas 
 

  

Soort Gewas   

Looptijd teeltcyclus gewas   

   

Afstanden tot omgeving   

Afstand tot dichtstbijzijnde 
geluidsgevoelig object 

  

Afstand tot openbare weg 
(minimaal 50m) 

  

Afstand tot Natura 2000-gebied* 
(minimaal 250m) 

  

  www.noordholland.nl/web/Projecten/Natura-2000.htm 

*Bij plaatsing in een Natura 
2000-gebied moet ontheffing 
worden aangevraagd bij 
provincie Noord Holland 

  

   

Om in aanmerking te komen 
voor een tegemoetkoming in 
schadekosten bij het 
Faunafonds moeten voldoende 
preventieve maatregelen 
worden getroffen 

 De knalapparatuur wordt samen met de volgende 
verjagingsmethoden gebruikt: 
  ondersteunend afschot  vlaggen en linten  vogelverschrikkers  vliegers  vogelafweerpistool/geweer  elektronische geluidsgolven/angstkreten  laserstralen  scary man  ratels  andere verjagingsmethode namelijk:  geen 

  Ondertekende verklaart dat hij/zij bovenstaande vragen naar waarheid 
heeft ingevuld en dat hij/zij zich houdt aan de algemene regels voor het 
gebruik van knalapparatuur. 

  Datum: 

  Plaats: 

   
 
 
Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

  


