
 

Raadsbesluit  
16.B001109 
Raadsbesluit bij BenW advies nr 
Raadsbesluit bij BenW advies nr 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 1 maart 2016; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 24 maart 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet,  
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de VERORDENING TOT DE DERDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE BERGEN 2013 
 
 
Artikel I 
 
A 
 
Artikel 2:11 wordt als volgt gewijzigd: 
In het vijfde lid wordt ‘Telecommunicatieverordening’ vervangen door ‘Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)’. 
 
B 
 
Artikel 2:18 wordt als volgt gewijzigd: 
De zinsnede in het eerste artikellid ‘een door het college aangewezen periode’ wordt 
vervangen door ‘1 april tot 1 oktober’. 
Het vijfde lid wordt aangevuld en komt te luiden: ‘Het in het eerste en derde lid gestelde 
verbod is voorts niet van toepassing voor zover het roken of het aanleggen van open vuur 
plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.’ 
 
 
C 
 
Artikel 2:28A wordt als volgt gewijzigd: 
Het laatste zinsdeel van het tweede lid ‘of indien de aanvrager geen verklaring omtrent het 
gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de 
datum waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven’ wordt geschrapt.  
 
D 
 
Artikel 2:29 wordt als volgt gewijzigd: 
De genoemde ‘vrijdag en zaterdag’ in het vierde lid sub 1, aanhef en het vierde lid sub 2 
wordt gewijzigd in ‘zaterdag en zondag’. 
 
E 
 
Artikel 2:30A (gereserveerd) komt als volgt te luiden: 
Artikel 2:30A Ontzeggingenlijst 



1. Het is de houder van een horecabedrijf verboden hierin toe te laten of te laten verblijven 
niet tot het gezin van de houder van dit horecabedrijf behorende personen, die naar het 
oordeel van de burgemeester misbruik van alcoholhoudende drank plegen te maken of 
van slecht zedelijk gedrag zijn en wier namen als zodanig schriftelijk aan die houder zijn 
opgegeven. 

2. De houder van dat horecabedrijf is verplicht, indien een persoon als bedoeld in het eerste 
lid die zich in het horecabedrijf bevindt, in gebreke blijft dit horecabedrijf te verlaten, 
hiervan terstond kennis te geven aan de politie. 

3. Het is de houder van een horecabedrijf, zijn huisgenoten en zijn personeel verboden 
inzage te verlenen in de opgave als bedoeld in het eerste lid van dit artikel of daaromtrent 
mededelingen te verstrekken aan anderen dan ambtenaren van politie. 

4. Het is de in het eerste lid bedoelde personen verboden zich te bevinden op plaatsen waar 
zij op grond van dit artikel niet mogen worden toegelaten of mogen verblijven. 

5. De in het eerste lid bedoelde personen, die zich in een horecabedrijf bevinden zijn 
verplicht op de eerste aanzegging van de houder van dat horecabedrijf of op vordering 
van een ambtenaar van politie het horecabedrijf te verlaten. 

6. Het in het vierde en vijfde lid bepaalde is niet van toepassing dan nadat door de 
burgemeester aan de daarin bedoelde personen schriftelijk is medegedeeld dat de in het 
eerste lid bedoelde opgave is verstrekt. 

F 
 
Artikel 2:39 wordt als volgt gewijzigd: 
De verwijzing ‘30c, eerste lid onder c Van de Wet op de Kansspelen’ in het tweede lid, sub a 
wordt gewijzigd in ‘30c, eerste lid onder b van de Wet op de Kansspelen’.  
 
G 
 
Artikel 2:44 komt als volgt te luiden: 
1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te 

hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal 
te vergemakkelijken. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerpen niet bestemd is voor de in 
dat lid bedoelde handelingen. 

 
H 
 
Artikel 2:47A komt als volgt te luiden: 
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college 

aangewezen gebied, in een door het college aangewezen periode, brandbaar materiaal, 
waaronder in ieder geval begrepen bankstellen, fauteuils, stoelen, houten kratten, pallets 
kisten en dergelijke, te vervoeren.   

2. De politie heeft de bevoegdheid om de materialen als bedoeld in het eerste lid in beslag 
te nemen en te houden tot uiterlijk 12.00 uur volgend op de dag dat de aangewezen 
periode is verstreken. Na dit tijdstip mogen op last van de politie niet-afgehaalde 
materialen worden vernietigd. 
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I 
 
Artikel 2:78 wordt als volgt gewijzigd: 
Aan het eerste lid sub a (begripsbepaling strand) wordt na ‘de droogliggende banken’ 
toegevoegd ‘lagune’.  
 
Het eerste lid sub b komt als volgt te luiden: 
- Hargen aan Zee tussen km-paal 26.1 en 25.0 
- Camperduin tussen km-paal 25.0 en 27.7; 
 
Het eerste lid wordt aangevuld met sub k dat als volgt luidt:  
k. lagune: de waterpartij en gronden gelegen tussen de eerste en tweede zeewaarts gelegen 
duinenrij op het strand van Camperduin; 
 
J 
 
Artikel 2:79 wordt als volgt gewijzigd: 
Sub a, b en c van het derde lid worden geschrapt. 
 
K 
 
Artikel 2:80 wordt als volgt gewijzigd: 
Een schrijffout in het tweede lid wordt als volgt gecorrigeerd: ‘Het in het eerste lid gestelde 
verbod is niet van toepassing gedurende de winterperiode op het activiteitenstrand.’ 
 
L 
 
Artikel 2:82 wordt als volgt gewijzigd: 
Een omissie in het eerste lid wordt als volgt gecorrigeerd: ‘Het is gedurende de 
zomerperiode verboden een niet-gemotoriseerd vaartuig op het strand te hebben en zich 
daarmee in de zee te begeven.’ 
 
M 
 
Artikel 2:85 wordt als volgt gewijzigd: 
Toegevoegd wordt een derde lid: Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod.  
 
 
N 
 
Artikel 2:89 wordt als volgt gewijzigd: 
Toegevoegd wordt aan het tweede lid ‘en voor de eigenaar/exploitant van een strandpaviljoen.’ 
 
O 
 
Artikel 2:92 wordt als volgt gewijzigd: 
Toegevoegd wordt aan het tweede lid ‘en tussen kilometerpaal 40.75 en 42.65.’ 
 
P 
 
Artikel 5:12 wordt als volgt gewijzigd: 
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1. Het is verboden een fiets of een bromfiets te plaatsen buiten fietsrekken of overige 
fietsparkeervoorzieningen: 
a. indien daardoor de openbare weg voor weggebruikers in ernstige mate versperd 

wordt; 
b. indien daardoor de veiligheid of de vrijheid van het verkeer gehinderd wordt; 
c. indien daardoor het uitzicht voor het verkeer gehinderd wordt; 
d. indien daardoor schade of hinder ontstaat; 
e. indien daardoor hulpdiensten belemmerd worden. 

2. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het 
uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter 
voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen 
onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

3. Het is verboden: 
a. Fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen op dezelfde locatie op de weg te laten 
staan. 
b. Fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en/of in 
een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan. 

 
Q 
 
Er wordt een nieuwe Afdeling toegevoegd aan hoofdstuk 5, dat als volgt luidt: 
AFDELING 3A. RECLAME 
 
Artikel 5:16A Verspreiden van reclamemateriaal 
1. Het is verboden op of aan de weg voorwerpen, reclamemonsters of ander materiaal voor 

reclamedoeleinden onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden. 
2. Van het in het eerste lid gestelde verbod kan het college ontheffing verlenen. 
3. Het college kan voorschriften verbinden aan de in het tweede lid bedoelde ontheffing. 
4. Degene die met ontheffing op of aan de weg reclamemateriaal onder het publiek 

verspreidt, is verplicht deze, indien zij in de omgeving van de plaats van uitreiking of een 
andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen, 
terstond daarvan te verwijderen of te laten verwijderen. 

 
R 
 
Artikel 5:24 wordt als volgt gewijzigd: 
In het vierde lid wordt ‘Telecommunicatieverordening’ vervangen door  ‘Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)’. 
 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 14 april 2016 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
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