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Gevraagd besluit: 
 
Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening 2012. 
 
Publiekssamenvatting 
In 2011 is de Algemene Plaatselijke Verordening belangrijk herzien om waar mogelijk de regeldruk te 
verminderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de model-APV van de VNG. Inmiddels heeft de VNG de model-
APV aan de hand van vragen, suggesties en praktijkervaringen geactualiseerd. De wijzigingen betreffen:  redactionele wijzigingen en verbeterde afstemming op de '100 ldeeën voor de gemeentelijke regelgever" 

(de aanwijzingen voor de decentrale regelgeving): tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen zijn 
aangepast;  bepalingen waaraan niet iedere gemeente behoefte heeft en die in veel gemeenten een slapend bestaan 
leiden zijn facultatief gemaakt;  voor iedere vergunning of ontheffing in de model-APV is een afweging gemaakt over het wel of niet 
toepassen van het ontstaan van een positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. 

Teneinde de APV van de gemeente Den Helder in overeenstemming te houden met de laatste wetgeving en 
inzichten, dient deze geactualiseerd te worden aan de hand van de laatste versie van de model-APV.   
 
Inleiding 
In 2011 is de Algemene Plaatselijke Verordening belangrijk herzien om waar mogelijk de regeldruk te 
verminderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de model-APV van de VNG. Inmiddels heeft de VNG de model-
APV aan de hand van vragen, suggesties en praktijkervaringen geactualiseerd. De wijzigingen betreffen:  redactionele wijzigingen en verbeterde afstemming op de '100 ldeeën voor de gemeentelijke regelgever" 

(de aanwijzingen voor de decentrale regelgeving): tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen zijn 
aangepast;  bepalingen waaraan niet iedere gemeente behoefte heeft en die in veel gemeenten een slapend bestaan 
leiden zijn facultatief gemaakt;  voor iedere vergunning of ontheffing in de model-APV is een afweging gemaakt over het wel of niet 
toepassen van de Lex Silencio Positivo (In de Algemene wet bestuursrecht: positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen). 

Om de APV van de gemeente Den Helder in overeenstemming te houden met de laatste wetgeving en 
inzichten, dient deze geactualiseerd te worden aan de hand van de laatste versie van de model-APV. 
Voor de specifieke wijzigingen wordt verwezen naar de ledenbrief van de VNG. 
  
Naast de wijziging van de model-APV zijn er ook verzoeken vanuit de Veiligheidsregio (Programma Bureau 
Integrale Veiligheid) gekomen om de APV aan te passen. Het betreft het opnemen van een strafbepaling t.a.v. 
het vechten op straat en het invoeren van een vergunningstelsel voor vechtsportgala’s.   
 
Voorts is met het oog op het veiliger maken van het uitgaansgebied in artikel 248a een verbod opgenomen tot 
het meevoeren van glaswerk. 
 
Daarnaast blijkt in de praktijk dat artikel 2:60 van de APV waarop onder meer het verbod tot het houden van 
hanen is gebaseerd, niet goed aansluit bij het gemeentelijk handhavingsbeleid dan wel uitsluitend tegen zeer 
hoge kosten handhaafbaar is. Om deze reden wordt voorgesteld deze bepaling te schrappen.  
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Adequate gemeentelijke regelgeving 
 
 
Kader 
Gemeentewet 
 
 
Argumenten 
1. Model-APV 

Met het vaststellen van de nieuwe APV sluit de APV van de gemeente Den Helder aan bij de laatste versie 
van de model-APV.  

2. Zoals reeds in de inleiding is aangegeven gaat het bij de nieuwe APV voornamelijk om redactionele 
verbeteringen en de invoering van de Lex Silencio Positivo. Materieel wijzigt m.u.v. de hierna genoemde  
bepalingen niets. De uitzonderingen betreffen: 
aanpassingen die in het belang van het horecaveiligheidsbeleid noodzakelijk zijn t.w. 

a. vechten op straat; (artikel 2:1, eerste lid) 
b. vechtsportgala’s;(artikel 2:24 en artikel 2:25) 
c. glaswerk op straat; (artikel 2:48a) 

aanpassing die in het belang van de handhaving noodzakelijk is 
d. houden van dieren (artikel 2:60) 

 
3. Vechtverbod 
 Uitgaansgeweld is sinds jaar en dag een hot item in het uitgaansleven van ons land. Vaak maken, vooral 

jongeren zich, veelal onder invloed van alcohol en/of drugs, schuldig aan openlijke geweldpleging, 
eenvoudige mishandeling of deelneming aan een vechtpartij. In al dit soort gevallen kan er via het 
strafrecht opgetreden worden door de politie en het Openbare Ministerie.  

 Toch komt het ook nogal eens voor dat personen die zich schuldig maken aan een vechtpartij er mee weg 
komen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat beide partijen geen aangifte doen, er geen letsel is, het feit niet 
in vereniging is gepleegd en/of de betrokkenen te dronken zijn om een fatsoenlijke verklaring af te leggen.  

 
Naast de schade die slachtoffers van geweld oplopen, draagt vechten ook bij aan de subjectieve 
onveiligheidsgevoelens van winkelend- en uitgaanspubliek, die getuigen zijn van een vechtpartij. Daarnaast 
is het slecht voor het imago van onze stad.  
  
 

4. Vechtsportgala’s 
Uit verschillende politierapportages is naar voren gekomen dat bij sommige vechtsport rapportages er een 
duidelijke vervlechting is tussen de onderwereld en de bovenwereld, hetzij in de organisatie van een 
dergelijk evenement dan wel in de financiering ervan. Om (bepaalde categorieën van) 
vechtsportevenementen onder het toepassingsbereik van de Wet BIBOB te kunnen brengen is het 
noodzakelijk dat dergelijke evenementen onder een vergunningstelsel wordt gebracht. Daartoe dienen de 
artikel 2:24 en 2:25 van de APV te worden aangepast. Op grond van deze aanpassingen kan de 
burgemeester categorieën van vechtsportgala’s aanwijzen waarvoor een evenementenvergunning 
noodzakelijk is. De burgemeester kan deze vergunning weigeren als de aanvrager of de organisator van 
het evenement van slecht levensgedrag is. 

 
5. Glaswerk 

Het komt steeds vaker voor dat mensen gewond raken door glaswerkscherven. Bij valpartijen kan het 
verwondingen veroorzaken. Daarnaast komt het voor dat (kapot) glaswerk en blikjes e.d. op een zeer 
ongewenste manier worden gebruikt wordt bijvoorbeeld in geval van ruzies. Het kan ook als steekwapen 
worden gebruikt. Ook blikjes kunnen eenvoudig als wapen dienen. De risico’s van weggegooid (kapot) 
glaswerk op straat zijn voor zowel bezoekers van het uitgaansgebied alsook voor medewerkers van 
hulpdiensten en de Politie evident. Naast deze risico’s zijn extra opruimwerkzaamheden nodig om 
glasresten tussen de bestrating te verwijderen. 

 
6. Artikel 2:60 

Ten aanzien van het schrappen van het artikel genoemd in punt 2 onder d wordt het volgende opgemerkt: 
o Het laten vervallen van Artikel 2:60 van de APV betekent niet dat er niet zou kunnen worden 

opgetreden tegen geluidsoverlast veroorzaakt door hanengekraai, of andere dierengeluiden. Tegen 
deze overlast kan ook worden opgetreden op grond van Artikel 4:6 van de APV. Dit artikel heeft, 
blijkens de toelichting daarop, met name ten doel om op te treden tegen excessen. Gelet hierop sluit dit 
artikel beter aan bij de uitvoering van een doelmatig handhavingsbeleid dan artikel 2:60 van de APV. 
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o Indien artikel 2:60 van de APV in stand blijft, kan het gemeentelijk optreden zich niet beperken tot het 

bestrijden van excessen. Integendeel, op grond van de jurisprudentie dient de gemeente bij het 
toepassen van artikel 2:60 van de APV in dat geval ook het woongenot van de omgeving te garanderen. 
Op grond van deze jurisprudentie moet de gemeente garanderen dat bewoners rustig in hun tuin 
kunnen recreëren. Qua geluid betekent dit dat hanengekraai niet boven het achtergrondniveau van het 
omgevingsgeluid mag komen.  
Naar onze mening is dit niet direct een taak van de gemeente. De taak van de gemeente ligt primair op 
het gebied van de handhaving van openbare orde, de openbare gezondheid en de openbare veiligheid. 
Dit betekent dat in eerste instantie gekeken moet worden naar excessen waardoor er sprake is van 
onduldbare hinder, zoals hanengekraai in de nachtelijke uren, waardoor slaapverstoring ontstaat.  
In andere situaties kan er best sprake zijn van enige hinder, zonder dat de openbare orde of de 
openbare gezondheid direct in het geding is. In dit soort gevallen dienen de buren d.m.v. overleg er zelf 
uit te komen. Indien partijen hier niet uitkomen, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de burgerlijke 
rechter.  
Met het laten vervallen van artikel 2:60 wordt voorkomen dat de gemeente bij dergelijk geschillen 
tussen burgers wordt betrokken. Meerdere gemeenten hebben inmiddels dit artikel niet meer in de APV 
opgenomen. In eerste instantie werd het opnemen van het artikel juist aanbevolen door de VNG, bij 
nader inzien wordt bovenstaande aanbevolen. Gezien onze ervaringen tot heden  adviseren wij de 
laatste mening van de VNG inzake dit artikel over te nemen. 
 

 
o Artikel 2.60 van de APV kan gelet op de jurisprudentie alleen worden toegepast, na een gedegen 

akoestisch onderzoek. Dit maakt de handhaving van dit artikel bijzonder kostbaar, terwijl de werking van 
het hieruit voortvloeiende  besluit beperkt blijft tot één of twee personen. Het maatschappelijk effect 
weegt dus niet op tegen de hiervoor te maken kosten.   

  
Maatschappelijk draagvlak 
Is niet onderzocht.  
 
Financiële consequenties 
Is niet aan de orde 
 
 
 
Communicatie 
Persbericht: 
Ja   
 
Realisatie 
Zodra uw raad de nieuwe APV heeft vastgesteld, zal het college de op deze verordening gebaseerde 
uitvoeringsregels vast stellen. Deze uitvoeringsregels zullen tezamen met de nieuwe APV bekend worden 
gemaakt, waarna zowel de verordening als het uitvoeringsbesluit in werking treedt. 
 
 
 
Den Helder, 22 mei 2012 
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