
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 3 december 2012 

Besluit nummer : RB12.0181 

Onderwerp : voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0267 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 23 oktober 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 12 
november 2012; 

besluit: de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 als volgt te wijzigen: 

Artikel I 

Artikel 2:57 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het verbod in het eerste lid aanhef en onder b is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen. 

Artikel II 

Artikel 2:58 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden; 

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen. 

Artikel III 

Artikel 4:13 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of 
opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, 
buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende 
voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben: 

a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen 
daarvan; 

b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan; 
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig 

hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of 
d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of 

pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen. 

Artikel IV 

Artikel 4:15, lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen delen van de gemeente 
voorzover de handelsreclame het verkeer niet in gevaar brengt of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 
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Artikel V 

Artikel 4:19 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen. 

Artikel VI 

Artikel 5:12 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of 
opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen 
fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

Artikel VII 

Artikel 5:16, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden: 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin 
gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden: 

a. Op door het college aangewezen openbare plaatsen; of 

b. Op door het college aangewezen dagen en uren. 

Artikel VIII 

Artikel 5:32, lid 2, eerste en tweede volzin worden gewijzigd en komen te luiden: 
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan 
daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen: 

Artikel IX 

Artikel 5:33, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan 
daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van: 

a. het voorkomen van overlast; 
b. de bescherming van natuur- of milieuwaarden; 
c. de veiligheid van het publiek. 

Artikel X 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 3 december 2012. 

voorzitter 
Koen Schuiiing 

griffier 
mr. drsi M isman 
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