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Registratienummer: 

 

RVO15.0074 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  brief RUDNHN (AI15.08918)  aanpassing uitvoeringsbesluit APV 

(AU15.08070)  ontwerp raadsbesluit (RB15.0067) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

J.M. Streunding 

(0223) 67 8611 

h.streunding@denhelder.nl 

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

(knalapparaten) 

 

Gevraagd besluit: 

De Algemene plaatselijke verordening 2012 te wijzigen en daartoe de tekst vast te stellen van Raadsbesluit 

RB15.0067 zoals deze in ontwerp hierbij is gevoegd; 

 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente Den Helder heeft op 1 januari 2014 de uitvoering van milieutaken overgedragen aan de 

Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord Holland Noord (RUDNHN). Het gaat hierbij om taken m.b.t. 

vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en aanverwante milieuregelgeving. Hieronder 

wordt mede verstaan het verstrekken van ontheffingen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV) 

voor het gebruik van knalapparaten voor het verjagen van vogels en wild in de landbouw.  

Met de brief van 16 juni 2015 stelt de RUDNHN voor om het in de APV  gebezigde ontheffingsstelsel voor het 

gebruik van knalapparatuur in de landbouw te vervangen voor algemene regels.  

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder heeft op 1 januari 2014 de uitvoering van milieutaken overgedragen aan de 

Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord Holland Noord (RUDNHN). Het gaat hierbij om de taken die 

betrekking hebben op vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en aanverwante 

milieuregelgeving. Hieronder wordt mede verstaan het verstrekken van ontheffingen van de Algemene 

plaatselijke verordening 2012 (APV) voor het gebruik van knalapparaten voor het verjagen van vogels en wild in 

de landbouw. 

 

Onder knalapparaten verstaat men gaskanonnen die een zeer luide knal veroorzaken. Deze knal verjaagt niet 

alleen vogels en wild, maar veroorzaakt ook veel overlast voor de omgeving. Om deze reden is het gebruik van 

deze apparaten op grond van artikel 4:6 van de APV gebonden aan een ontheffing van het college. 

Met de brief van 16 juni 2015 stelt de RUDNHN voor om het in de APV  gebezigde ontheffingsstelsel voor het 

gebruik van knalapparatuur te wijzigen in een stelsel met algemene regels. Daartoe dient in de APV een nieuw 

artikel te worden opgenomen die specifiek bedoeld is voor knalapparatuur. Daarnaast dient het college 

algemene regels vast te stellen voor het gebruik van geluidsapparatuur. Deze regels behelzen: 

a. de minimale afstand die in acht moet worden genomen ten aanzien van (woon)bebouwing); 

b. het aantal “knallen”  dat per uur mag worden gemaakt;  

c. de tijden waarbinnen in de dag periode gebruik mag worden gemaakt van knalapparatuur; en 

d. de maximale periode waarbinnen knalapparatuur gebruik mag worden (max 6 weken). 

Met deze maatregelen blijft de geluidsoverlast van het gebruik van knalapparatuur binnen aanvaardbare 

normen. 

Uitsluitend voor die gevallen die niet onder de werking van de algemene regels kunnen worden gebracht, blijft 

het ontheffingsstelsel in stand. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid  om in die gevallen maatwerkvoorschriften aan 

het gebruik van knalapparaten te verbinden.   

 

De beleidsregels ter uitvoering van de APV zijn in Den Helder opgenomen in het “Uitvoeringsbesluit Algemene 
plaatselijke verordening”. Ter wille van de uniformiteit wordt voorgesteld de beleidsregels voor het gebruik van 

knalapparatuur op te nemen in dit uitvoeringsbesluit. 

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat door het opnemen van een specifiek artikel in de APV voor het gebruik van 

knalapparatuur de strafbepaling (Artikel 6.1) van de APV dient te worden aangepast. Van deze gelegenheid 

wordt tevens gebruik gemaakt om ook andere aanpassingen in dit artikel door te voeren. Hierdoor worden 
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eerder ontstane omissies hersteld. Het gaat hierbij onder meer om het ontbreken van artikel 2:77 

(verblijfsontzegging) in dit artikel. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Eenduidige regelgeving waarbij de lasten voor de burger zo laag mogelijk zijn. 

 

Kader 

Algemene wet bestuursrecht 

Gemeentewet 

 

Argumenten 

Met het vaststellen van de voorgestelde wijziging van de APV: 

• vervalt voor een belangrijk deel de ontheffingsverplichting voor het gebruik van knalapparatuur in de 

landbouw. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens tot verdere deregulering van de gemeentelijke 

regelgeving; 

• ontstaat er in het werkgebied van de RUDNHN gelijke regelgeving voor het gebruik van knalapparaten, 

hetgeen de handhaving van de regelgeving vereenvoudigt. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Op grond van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 zijn (wijzingen van) verordeningen 

uitgesloten voor het houden van een referendum. 

 

 

Financiële consequenties 

Is niet aan de orde 

 

Communicatie 

Persbericht: 

Nee 

 

Realisatie 

Zodra het besluit is genomen wordt deze openbaar bekend gemaakt, waarna deze in werking treedt. 

 

 

Den Helder, 18 augustus 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


