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Registratienummer: 

 

RVO14.0038 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

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  

 

Gevraagd besluit: 

De Algemene plaatselijke verordening 2012 te wijzigen en daartoe het besluit te nemen zoals deze in ontwerp 

hierbij is gevoegd. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 9 november 2012 is de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV) in werking getreden. Inmiddels is 

gebleken dat - onder andere om handhaving technische redenen - de verordening op een aantal punten 

(redactioneel) moet worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen onder meer:  de verblijfs- en 

gebiedsontzeggingen, de wens om in het kader van de deregulering de collectevergunningen te laten vervallen, 

het venten uitsluitend toe te staan binnen de winkeltijden en het mogelijk maken van overgangsbeleid voor de 

schenktijden in de huidige commercieel geëxploiteerde sportkantines. Om deze reden wordt voorgesteld de 

APV te wijzigen.   

 

 

 

Inleiding 

Op 9 november 2012 is in werking getreden de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV). Inmiddels is 

gebleken dat - onder andere om handhaving technische redenen - de verordening op een aantal punten 

(redactioneel) moet worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen: 

a. redactionele verbeteringen  van Hoofdstuk 2, Afdeling 8 (Toezicht openbare inrichtingen) 

b. het mogelijk maken van een overgangsbeleid voor de schenktijden in de bestaande commercieel 

geëxploiteerde sportkantines (artikel 2:34d); 

c. invoeging van de mogelijkheid om openbare gebouwen niet zijnde openbare inrichtingen te sluiten; 

d. aanpassen van artikel 2:48 (drankgebruik op straat), zodat deze bepaling niet meer strijdig is met de 

gewijzigde Drank- en Horecawet(DHW); 

e. aanpassing van het verblijfs- en gebiedsontzeggingen beleid (artikel 2:76a en artikel 2:76b); 

f. het laten vervallen van de collectevergunningen (artikel 5:13); 

g. het laten vervallen van de melding voor venten en het samenvallen van de venttijden met de winkeltijden 

(artikel 5:15). 

 

Ad a. In Hoofdstuk 2, Afdeling 8 van de APV (Toezicht op openbare inrichtingen) worden verschillende 

begrippen gebruikt om leidinggevenden van openbare inrichtingen aan te duiden. Voorgesteld wordt 

daarom om hiervoor in het vervolg één begrip te gebruiken. Hierbij is aansluiting gezocht bij de begrippen 

zoals deze gebruikt worden in hoofdstuk 3 van de APV(Seksinrichtingen).   

 

Ad b. In zijn vergadering van 18 november 2013 heeft uw raad besloten de APV aan te vullen met regels ter 

beperking van alcoholgebruik in paracommerciële horeca-inrichtingen (Hoofdstuk  2, Afdeling 8A, van de 

APV). In deze afdeling zijn tevens schenktijden vastgelegd voor o.a. commercieel geëxploiteerde 

sportkantines. Bij het redigeren van deze afdeling is geen rekening gehouden met het maken van 

overgangsrecht voor inrichtingen die bij het in werking treden van dit betreffende onderdeel van de APV 

commercieel werden geëxploiteerd. Door in de desbetreffende bepaling een algemene 

ontheffingsmogelijkheid op te nemen kan aan deze omissie tegemoet worden gekomen.  

 

Ad c. In Den Helder doen zich regelmatig overlast situaties voor rond dienstverlenende bedrijven zoals 

belwinkels of afhaalgelegenheden zoals pizzeria’s of snackbars. Op grond van de APV of artikel 13b van 
de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid overlastgevende inrichtingen, zoals 
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horecabedrijven en seksinrichtingen, dan wel woningen te sluiten op grond van artikel 174a 

Gemeentewet. Deze bevoegdheid geldt echter niet voor de in de aanhef genoemde bedrijven. Daarom 

wordt voorgesteld om ter aanvulling van artikel 174a van de Gemeentewet Artikel 2:41a in de APV op te 

nemen. 

 

Ad d. Op grond van artikel 2:48 van de APV is het verboden om op aangewezen openbare plaatsen 

alcoholhoudende dranken te nuttigen. Met de laatste wijzigingen van de DHW is een verbod tot het 

nuttigen van alcoholhoudende drank op openbare plaatsen voor personen beneden de leeftijd van 18 jaar 

in het leven geroepen. M.a.w. door de laatste wijziging van de DHW voorziet deze wet gedeeltelijk in 

hetgeen ook in artikel 2:48 van de APV is geregeld. Dit betekent dat artikel 2:48 van de APV strijdig is 

geworden met de DHW. Om deze strijdigheid op te heffen wordt voorgesteld om artikel 2:48 aan te vullen 

met een bepaling dat het verbod op het nuttigen van alcoholhoudende drank niet van toepassing is op die 

gevallen waarop de  DHW van toepassing is. 

 

Ad e. Op grond van artikel 2:76a en artikel 2:76b van de APV is de burgemeester bevoegd om het belang van 

de openbare orde personen een verblijfs- dan wel een gebiedsverbod op te leggen. Het gaat hier om het 

opleggen van herstelsancties die ten doel hebben de openbare orde te herstellen dan wel ter voorkoming 

dat de openbare opnieuw wordt verstoord. Het opleggen van een verblijfsverbod artikel 2:76a is 

gemandateerd aan de politie en kan voor ten hoogste 48 uur worden opgelegd.  In recidive gevallen kan 

de burgemeester voor langere tijd een gebiedsontzeggingen opleggen. In welke gevallen een 

verblijfsverbod dan wel een gebiedsverbod wordt opgelegd is vastgelegd in de beleidsnota van 26 mei 

2008. 

    

Eind 2012 is in regionaalverband verschenen  de nota “Horeca ontzeggingenbeleid Noord-Holland 

Noord”. De beleidsuitgangspunten in deze nota hebben ten doel horeca gerelateerde verstoringen van de 
openbare orde te voorkomen. Een van de voorgestelde maatregelen betreft het voor langere tijd 

opleggen van een verblijfsontzegging. Om dit mogelijk te maken dient artikel 2:76a te worden aangepast. 

In de nota Horeca ontzeggingenbeleid is hiertoe een voorbeeld bepaling gegeven. 

 

Voorts heeft de rechter inmiddels aangegeven dat artikel 2:76b (gebiedsontzegging) moet worden gezien 

als een verlengstuk van artikel 2:76a(verblijfsverbod). Dit houdt in dat tussen het opleggen van een 

verblijfsverbod en een gebiedsontzegging geen tijdsruimte tussen mag zitten. Om hetzelfde te bereiken 

dient daarom de tijdsduur voor de op te leggen verblijfsontzegging als bedoeld in 2:76a te worden 

verlengd en kan artikel 2:76b van de APV vervallen. E.e.a. sluit aan bij het voorstel verwoord in de 

regionale nota “Horeca ontzeggingen beleid”. 
 

Ad f. In onze vergadering van 9 april 2014 hebben wij in het kader van de deregulering besloten om een aantal 

APV-vergunningen te vereenvoudigen dan wel in zijn geheel te laten vervallen. Onderdeel van dit besluit 

was het laten vervallen van de collecte vergunning en hiervoor algemene regels in de APV op te nemen. 

Ter uitvoering van dit besluit stellen wij u voor artikel 5:13 van de APV aan te passen overeenkomstig het 

bijgevoegde ontwerp besluit. 

 

Ad g. Op grond van artikel 5:15 van de APV is voor het venten van goederen in de gemeente Den Helder geen 

vergunning noodzakelijk. Wel dient men 3 dagen voordat men gaat venten een melding te doen bij het 

gemeentebestuur. In de praktijk werd deze melding vaak niet gedaan. Ook wordt hierop niet 

gehandhaafd. In uw vergadering van 9 april 2014 heeft u daarom besloten deze melding te laten 

vervallen. 

  Artikel 5:15 van de APV kent voorts geen beperking qua tijdstippen waarop gevent mag worden. Dit 

betekent dat broodjesverkopers na sluitingstijd van hun inrichting hun waren kunnen uitventen in de 

binnenstad. Bezoekers worden hierdoor langer in het uitgaanscentrum vastgehouden. Hiermee 

doorkruisen deze ondernemers het sluitingstijdenbeleid voor horeca-inrichtingen. Gelet hierop wordt 

voorgesteld artikel 5:15 van de APV zodanig aan te passen dat venten uitsluitend is toegestaan tijdens de 

winkeltijden, dus van 07.00 uur tot 23.00 uur.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een goed handhaafbare Algemene plaatselijke verordening 

 

 

Kader 

Het betreft hier (wet)technische verbeteringen van bestaande regels.  Deze regels zijn gebaseerd op de in de 

Gemeentewet gegeven verordende bevoegdheid van de raad. Uitzondering hierop vormen artikel 2:28 en artikel 

2:34d. Deze artikelen zijn deels gebaseerd op artikel 25a van de Drank- en Horecawet, 
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Argumenten 

De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening heeft als voornaamste doelstelling de 

uitvoering en handhaafbaarheid van het bestaande beleid te vereenvoudigen en te verbeteren. Uitzondering 

vormt de aanpassing van artikel 2:48 van de APV. Deze aanpassing heeft ten doel om de huidige strijdigheid 

van dit artikel met de Drank- en Horecawet op te heffen. 

 

Voor een uitgebreide argumentatie en toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting op de APV 

zoals deze is opgenomen in het ontwerp raadsbesluit. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Is niet onderzocht. Het betreft hier technische verbeteringen van een reeds bestaande regels.  

Voorts betreft het hier een aanpassing van een verordening. Verordeningen zijn uitgesloten voor het houden 

van een referendum op grond van artikel 2, onder k van de Referendumverordening 2012.   

 

Financiële consequenties 

Is niet aan de orde 

 

Communicatie 

Persbericht: 

Nee 

 

 

Realisatie 

Zodra uw raad het besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening heeft vastgesteld, wordt deze 

openbaar bekend worden gemaakt. Alsdan treedt deze inwerking.  

  

 

Den Helder, 27 mei 2014 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


