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Registratienummer: 

 

RVO14.0170 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  RB14.0154 (Concept Raadsbesluit)  ID14.03400 (Bijlage 2 artikelsgewijze toelichting 

raadsbesluit)  ID14.03408 (leden brief VNG van 10 juli 2014 

kenmerk Lbr 14/054)  ID14.03352 (Bijlage 1 ledenbrief VNG)  ID14.03409 (Bijlage 2 ledenbrief VNG) 

 

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. 

Dit betekent dat in de Algemene plaatselijke verordening 2012:  tekstuele en wetstechnische verbeteringen worden aangebracht;  er regels worden opgenomen voor carbidschieten tijdens de jaarwisseling;  de geluidsnormen voor collectieve feesten in overeenstemming worden gebracht met de “nota 
geluidbeleid” van 16 september 2013. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 3 december 2012 heeft uw raad de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV) vastgesteld. Deze 

verordening is gebaseerd op de model-Algemene plaatselijke verordening van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). Inmiddels is  deze model-verordening op een aantal onderwerpen gewijzigd. Dit betreffen 

hoofdzakelijk technische verbeteringen, correcties en actualiseringen. Om de APV actueel te houden is het 

noodzakelijk deze verbeteringen ook in de Algemene plaatselijke verordening 2012 door te voeren. Daarnaast 

wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal artikelen van de APV ook inhoudelijk te veranderen.    

 

 

Inleiding 

Op 3 december 2012 heeft de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening 2012 (APV)vastgesteld. 

Deze verordening is gebaseerd op de model-Algemene plaatselijke verordening van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). Inmiddels is deze modelverordening op een aantal onderwerpen gewijzigd. Dit 

betreffen hoofdzakelijk technische verbeteringen, correcties en actualiseringen. Teneinde de APV actueel te 

houden is het noodzakelijk dat deze verbeteringen ook door te voeren in de Algemene plaatselijke verordening 

2012. 

Naast de technische en tekstuele verbeteringen van het model Algemene plaatselijke verordening, geeft de 

VNG op verzoek van een aantal gemeenten ook redactionele handreikingen voor gebiedsontzeggingen en 

ventvergunningen.  

Van de gelegenheid om de APV aan te passen aan de modelverordening wordt tevens gebruik gemaakt om de 

verordening ook op andere punten te wijzigen Dit betreft onder meer het opnemen van een bepaling voor het 

afschieten van carbid tijdens de jaarwisseling en het aanpassen van de geluidsgrenswaarden tijdens collectieve 

festiviteiten.  

Een volledig overzicht van de voorgestelde wijzigingen is terug te vinden in bijlage 2 van dit raadsvoorstel. In 

deze bijlage zijn de oude en nieuwe teksten van de APV onder elkaar geplaatst met de daarbij behorende 

motivering.     

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een goed leesbare Algemene plaatselijke verordening. 

 

Kader 

Gemeentewet 
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Argumenten 

 

Taalkundige en technische aanpassingen.  

De meeste van de nu voorgestelde wijzigingen zijn van taalkundige en technische aard. Deze wijzigingen 

verbeteren de leesbaarheid van de APV. De technische aanpassingen betreffen het wegnemen van verkeerde 

verwijzingen naar wetsartikelen. Deze verkeerde verwijzingen zijn in de loop der jaren voornamelijk ontstaan als 

gevolg van wijzigingen in rijks - en provinciale regelgeving.  

 

Uitritten 

Het afgelopen jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een trendsettende uitspraak gedaan betreffende het 

meldingen systeem voor het aanleggen van onder meer uitritten. Veel gemeenten hanteren dit systeem. Bij 

deze uitspraak draaide het om de vraag wat de positie van derden belanghebbenden is bij onder meer een 

melding tot het aanleggen van een uitrit. Kort weergegeven komt de uitspraak erop neer dat voor derden 

belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat op het moment dat de gemeente een melding accepteert.  

In de APV van Den Helder is in artikel 2:12 gekozen voor een preventieve toets in de vorm van een 

vergunningstelsel. Hierbij is gekozen voor de alternatieve tekst zoals deze in de model-APV is verwoord. De 

door de VNG voorgestelde aanpassing is daarom niet overgenomen. 

 

Venten 

Veel gemeenten willen weer voor het venten een vergunningstelsel invoeren. De VNG heeft hiervoor nu een 

handreiking gedaan in de model-APV. Daarnaast stelt de VNG voor om de ventbepalingen te vereenvoudigen.  

Het vergunningsvrij venten heeft in Den Helder in zoverre tot problemen geleid dat hiervan ook gebruik werd 

gemaakt in de nachtelijke uren. Om hieraan paal en perk te stellen is bij de laatste wijziging van de APV een 

verbod opgenomen om tussen 23.00 uur en 07.00 uur te venten. Andere problemen hebben zich niet 

voorgedaan. Het opnieuw opnemen van een vergunningstelsel in de APV van Den Helder is daarom niet nodig. 

Wel stellen wij u voor om de desbetreffende bepaling van de APV redactioneel aan te passen waardoor deze in 

overeenstemming komt met de bepaling van de model-APV. 

 

Carbidschieten 

De laatste jaren komen bij de gemeente steeds meer vragen binnen over het afschieten van carbid rond de 

jaarwisseling. Omdat de APV van Den Helder zich niet uitlaat over het afschieten van carbid rond de 

jaarwisseling, werden hiervoor specifieke regels vastgesteld en gepubliceerd. Kortweg komen de regels erop 

neer dat carbidschieten onder bepaalde veiligheidsregels uitsluitend is toegestaan op dezelfde tijdstippen 

waarop consumenten vuurwerk mag worden afgestoken. Om deze regels een betere juridische grondslag te 

geven, stellen wij u nu voor de regels op te nemen in de APV.  

 

Gebiedsontzeggingen  

Op verzoek van verschillende gemeenten geeft de model-APV een handreiking voor het opnemen van een 

bevoegdheid tot het opleggen van een gebiedsontzegging. Op grond van dit artikel kan de burgemeester 

mensen, die zich zodanig gedragen dat de openbare orde wordt verstoord, voor korte tijd verbieden om zich in 

een bepaald deel van de gemeente op te houden. Een dergelijk artikel kent de APV van Den Helder al (artikel 

2:76a).  Dit artikel sluit aan bij het ter zake gevoerde regionale beleid. Om deze reden is de handreiking van de 

VNG niet in het voorstel opgenomen. Wel stellen wij u voor om het artikel te vernummeren, zodat e.e.a. beter 

aansluit bij de nummering van de model-APV. 

 

De wijziging van de geluidgrenswaarden tijdens collectieve festiviteiten (artikel 4:2 van de APV)  

Op grond van artikel 4:2 van de APV is het in beginsel toegestaan om tijdens collectieve festiviteiten op  

terrassen van horeca-etablissementen muziek ten gehore te brengen. Het op grond van deze bepaling te 

hanteren geluidniveau is echter zo laag dat – zeker in een bebouwde omgeving - het ten gehore brengen van 

muziek op terrassen feitelijk onmogelijk is. In het nu voorliggende voorstel worden deze geluidnormen zodanig 

verruimd dat het tijdens collectieve festiviteiten mogelijk is om tot 0.00 uur muziek op terrassen ten gehore te 

brengen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de geluidnormen die op grond van de nota geluidbeleid (raadsbesluit 

van 16 september 2013, nummer RB13.0085) gelden voor openlucht evenementen.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Is niet onderzocht.  

Het gaat het hier om het wijzigen van een verordening. Reeds om deze reden is het voorstel niet referendabel. 

(Artikel 2, lid k van de Referendumverordening).  

  

 

Financiële consequenties 

Niet aan de orde 
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Communicatie 

Persbericht: 

Nee. Het gaat hier om de tekstuele aanpassingen en het implementeren in de APV van reeds 

vastgesteld/bestaand beleid.  

 

 

Realisatie 

Zodra de raad het besluit heeft vastgesteld, kan het openbaar bekend worden gemaakt. Het besluit treedt in 

werking een dag na de bekendmaking. 

 

 

 

Den Helder, 3 maart 2015 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


