
Bijlage 1:  
Omschrijving gemeentelijke handhavingstaken en onderwerpen 
 
In onderstaande tabel is op een zo concreet mogelijk niveau per beleidsthema aangegeven wat het 
thema inhoudt, wat de omvang is en welk overtredingen zich zouden kunnen voordoen. Met andere 
woorden: het schema geeft antwoord op de vraag "welke handhavingopgave hoort in Den Helder bij 
welk thema". 
 
A Bouwen en Ruimtelijke 
Ordening 

 

Bouwen 
514 bouwvergunningen (2004) 

Bouwen in strijd met de Woningwet. 

Strijdig gebruik  Gebruik gronden/ opstallen in strijd met bestemmingsplan. 

Permanente bewoning van 
recreatieverblijven  
Ca. 200 permanente bewoners 

Het is niet toegestaan permanent te verblijven in een 
recreatiewoning. 

Illegaal kamperen Er mag niet in de openbare ruimte gekampeerd worden. 
B Milieu 

Milieu bij bedrijven 
1100 bedrijven 

Voor het behoud van een prettige en gezonde leefomgeving 
moeten bedrijven voldoen aan diverse milieueisen, zoals filters om 
luchtverontreiniging tegen te gaan en isolatie voor geluidsoverlast. 

Ondergrondse opslagtanks 
300 tanks 

Ten behoeve van veiligheid en milieu zijn er wettelijke eisen aan 
aanleg, onderhoud  en  het verwijderen van ondergrondse tanks.  

Bouwstoffenbesluit 
5 meldingen/jaar 

Hergebruik van grond en puin als bouwstof, bijv. een pad of weg 
aanleggen. 

Bewaking gezoneerde 
industrieterreinen 
5 terreinen 

Bedrijven op gezoneerde industrieterreinen mogen samen niet 
meer dan een bepaald aantal decibellen aan geluid maken. 

Zwerfafval 
105.000 kg/jaar (2003) 

Zwerfafval, inclusief  hondenpoep en gevaarlijk afval (batterijen en 
olie) in de openbare ruimte.  

Illegaal huishoudelijk afval 
768.245 kg/jaar  (2003): 
-       625 kg asbest; 
-    3.260 kg bitumen; 
-  11.380 kg bouw-/sloopafval; 
- 186.900 kg restafval; 
- 566.080 kg grof vuil. 

Op het verkeerde tijdstip en op de verkeerde manier  aanbieden 
van huishoudelijk afval. 

Vuurwerkbesluit  
5 verkooppunten 

Verkooppunten van consumentenvuurwerk moeten aan strenge 
veiligheidseisen voldoen. Zo moet de fietsenmaker die vuurwerk 
verkoopt beschikken over een opslagbunker. 

Openbaar groen/natuurterreinen  
Buurtgroen 197 ha. 
Natuurterreinen 193 ha. 
Begraafplaats 4 ha. 

Er gelden vastgestelde gebruikeisen voor openbaar groen en 
natuurterreinen, zoals het duingebied. Zo mag je geen boom uit 
het plantsoen kappen. 

C Openbare orde 

Bewonersoverlast Bewoners kunnen bij elkaar overlast veroorzaken, zoals de stereo 
van de buurman of stankoverlast. In diverse gemeentelijke 
verordeningen zijn hierover regels en normen opgenomen. 

Uitstallingsverordening In een gemeentelijke verordening zijn regels vastgelegd ten 
aanzien van openbare uitstallingen, zoals zomaar een reclamebord 
voor de deur te zetten. 

Hinderlijk gebruik/overlast 
openbare weg 

Het stallen van een aanhanger of een autowrak op de openbare 
weg, alsmede het hinderlijk gebruik zoals ongeoorloofd parkeren 
op invalideparkeerplaatsen en parkeren op de busroutes. 

(Straat)prostitutie Straatprostitutie is niet toegestaan. 

Kapvergunningen 
100 kapvergunningen per jaar 
ex. groot onderhoud (ca. 100) 

Voor het kappen van bomen is een vergunning noodzakelijk, ook 
als de boom op eigen grondgebied staat. 

Evenementen/ markten Aan evenementen en markten worden eisen met betrekking tot 



250 evenementen/jaar veiligheid en overlast gesteld. Daarnaast wijst de gemeente aan 
evenementen en markten specifieke locaties toe. Het is dus niet 
toegestaan op een willekeurige plek een markt te houden. 

Strandbepalingen Voor gebruik van het strand en de duinen heeft de gemeente 
bijzondere regels gesteld, zoals honden op het strand, vliegeren of 
barbecuen.  

Parkeerexcessen 
500 betaalde parkeerplaatsen 

De gemeente is verantwoordelijk voor de parkeerzones met 
parkeermeters.  

Hinderlijk houden van dieren bij 
particulieren 

De duiventil van de buurman kan overlast veroorzaken. Aan het 
houden van dieren en de overlast die hieruit kan voortvloeien zijn 
specifieke eisen gesteld. 

Reclamevergunning 
30 vergunningen/jaar 

De gemeente heeft eisen gesteld aan openbare reclame-uitingen, 
bijv. 3-hoeksborden om lantaarnpalen. 

Terrasvergunning 
6 vergunningen/jaar 

Aan de plaats en omvang van terrassen heeft de gemeente eisen 
gesteld. 

D Horeca 

Horeca binnenstad 
40 inrichtingen 

Alle horecagelegenheden in de Stad binnen de Linie. 

Horeca overig  
40 inrichtingen 

De horeca buiten de Stad binnen de Linie. 

Bordelen 
3 bordelen 

Aan bordelen worden in een verordening diverse eisen gesteld 
zoals ten aanzien van hygiëne, maar ook de verblijfsvergunningen 
van de prostituees. 

Coffeeshops 
4 coffeeshops 

Coffeeshops mogen alleen soft drugs verkopen. 

E Overig 

Leerplicht  
Ca. 9.500 leerlingen 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de leerplicht in het 
basis- en voortgezet onderwijs (van 5 tot 17) te handhaven: 
inschrijving en regelmatig schoolbezoek. 

Kinderdagverblijven 
28 (vergunninghoudende) 
locaties 

Gemeenten moeten de voorschriften ten aanzien van veiligheid, 
hygiëne en pedagogisch klimaat (naleving beleidsplannen) in 
KDV’s en peuterspeelzalen handhaven. 

Vergunningen veilig gebruik 
openbare gebouwen 
500 panden 

Als bijvoorbeeld in een gebouw 50 of meer bezoekers terecht 
kunnen of als er 5 of meer personen in een gebouw overnachten, 
dan is een gebruiksvergunning nodig. Hierin staan de eisen voor 
een brandveilig gebruik. 

Gebruik haven In de haven van Den Helder vinden allerlei activiteiten plaats met 
risico’s voor veiligheid en leefomgeving (zoals reparaties met 
milieurisico’s) van de stad, die de gemeente moet handhaven. De 
marinehaven is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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