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Raadsvergadering d.d.  : 12 oktober 2015 

 

Besluit nummer   : RB15.0067 

 

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

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO15.0070 van het college van burgemeester en wethouders van 

Den Helder van 18 augustus 2015; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en middelen op 

21 september 2015; 

 

besluit: 

 

Vast te stellen de navolgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012. 

 

I Na artikel 4:6A wordt opgenomen een nieuw artikel 4:6B luidende als volgt: 

  

“Artikel 4:6B geluidhinder van  knalapparaten 

1.    Het  is verboden om zonder voorafgaande melding aan  het  bevoegd bestuursorgaan knalapparatuur te 

gebruiken om vogels  en wild  te verjagen. 

2.  Het College kan nadere regels  vaststellen met  betrekking tot  de voorwaarden die aan  de melding en 

aan  het  gebruik van  knalapparatuur worden gesteld. 

3.  Het college kan een  ontheffing verlenen indien niet  aan  de vereisten van  een melding kan  worden 

voldaan.”  
 

II. Artikel 6:2 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

 

 “Artikel 6:1 Strafbepaling 

 Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4  daarbij 

gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 

geldboete van de tweede categorie: 

 artikel 2:1,  artikel 2:9, artikel 2:10, artikel 2:11, artikel 2:12, artikel 2:14, artikel 2:16, artikel 2:18, artikel 

2:20a, artikel 2:21, artikel 2:23, artikel 2:25, artikel 2:26, artikel 2:28, artikel 2:29, artikel 2:31, artikel 2:32, 

artikel 2:38, artikel 2:39, artikel 2:40b, artikel 2:41, artikel 2:42, artikel 2:43, artikel 2:44, artikel 2:45, artikel 

2:46, artikel 2:47, artikel 2:47a, artikel 2:47b, artikel 2:48, artikel 2:48a, artikel 2:49, artikel 2:50, artikel 2:51, 

artikel 2:52,  artikel 2:57, artikel 2:58, artikel 2:58a, artikel 2:59, artikel 2:65, artikel 2:67, artikel 2:73, artikel 

2:73a, artikel 2:74, artikel 2:74a, artikel 2:78, artikel 3:4, artikel 3:6, artikel 3:7, artikel 3:8, artikel 3:9, artikel 

4:6, artikel 4:6B, artikel 4:8, artikel 4:9, artikel 4:11, artikel 4:12c, artikel 4:13, artikel 4:15, artikel 4:18, 

artikel 5:2, artikel 5:3, artikel 5:4, artikel 5:5, artikel 5:6, artikel 5:7, artikel 5:8, artikel 5:9, artikel 5:11, artikel 

5:12, artikel 5:13, artikel 5:15, artikel 5:18, artikel 5,19, artikel 5:23, artikel 5:24, artikel 5:25, artikel 5:27, 

artikel 5:28, artikel 5:29, artikel 5:30,  artikel 5:31,  artikel 5:32, artikel 5:33, artikel 5:34, artikel 5:36, artikel 

5:37, artikel 5:38, artikel 5:39, artikel 5:40 en artikel 5:41.” 
 

III In de toelichting wordt na Artikel 4:6A ingevoegd een nieuw artikel luidende als volgt: 

 

 Artikel 4:6B geluidhinder van  knalapparaten  

 Gaat het in artikel 4:6 over geluidapparaten in zijn algemeenheid, hier gaat het om knalapparaten in het 

bijzonder. Een knalapparaten als bedoeld in dit artikel is een gaskanon dat een knal veroorzaakt. Degelijke 

knalapparaten worden veelvuldig gebruikt in de landbouw voor het verjagen van vogels of wild. Het 

bezigen van deze apparaten is gelet dit gebruiksdoel, zeker als andere middelen voor het verjagen van 

vogels hebben gefaald, onvermijdelijk.  

 Dergelijk knalapparaten veroorzaken echter veel overlast. Om deze overlast te beperken is aan het college 

de bevoegdheid gegeven om nadere regels vast te stellen voor het gebruik van deze apparaten. Deze 

nadere regels hebben in zijn algemeenheid betrekking op de afstand die in acht moet worden genomen ten 
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opzichte van de woonbebouwing, het aantal knallen dat per uur mag worden veroorzaakt en de periode 

waarop het apparaat dagelijks mag worden gebruikt. 

  

IV  Dit besluit treedt in werking volgende op de dag van haar bekendmaking. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 12 oktober 2015 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


