
 

Agendapunt : 05 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 14 april 2016 
Naam opsteller : mr. P.J.M. Hink 
Informatie op te vragen bij : P. Hink 
Portefeuillehouder(s) : H. Hafkamp 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160018 
Raadsvoorstel
Onderwerp: wijziging APV 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − het vaststellen van de derde wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Bergen 2013 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het raadsvoorstel betreft de derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Bergen 2013 (hierna APV). Eerdere wijzigingen zijn er geweest in juni 2015 
(artikel 2.29, verruiming sluitingstijden terrassen) en in februari 2016 (het bewaren van 
houtopstanden). 
 
Deze derde wijziging is noodzakelijk vanwege de uitkomst van de evaluatie van de 
strandnota en de beleidsnotitie ‘Jaarrond exploitatie van strandpaviljoens’, naar aanleiding 
waarvan door de raad is besloten het strandbeleid aan te passen. Om deze aanpassing van 
het strandbeleid mogelijk te maken (lees: te voorzien van een wettelijke grondslag) is het 
noodzakelijk ook een aantal artikelen van de APV aan te passen. Daarnaast dient een aantal 
artikelen te worden aangepast vanwege gewijzigde landelijke wet- en regelgeving en 
gewijzigde lokale regelgeving en beleid (ontzeggingenlijst, weesfietsen en verspreiding 
reclamemateriaal). 
 
Hieronder wordt artikelsgewijs aangegeven wat de wijzigingen inhouden en wordt – voor 
zover noodzakelijk – kort toegelicht wat de reden van de wijziging is. De wijzigingen zelf 
staan in het raadsbesluit. In bijlage I staan de oude artikelen met daaronder het gewijzigde 
artikel; de nieuwe APV in zijn geheel is toegevoegd als bijlage II.  
 
Artikel 2:11  
De ‘Telecommunicatieverordening’ is vervangen door de ‘Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)’. Dat wordt in de APV aangepast. 
 
Artikel 2:18  
Het eerste lid van de huidige APV geeft aan het college de bevoegdheid een periode aan te 
wijzen waarin het verboden is te roken in bossen. Sinds de bosbranden in 2011 heeft het 
college jaarlijks een aanwijzingsbesluit genomen waarin voor de periode 1 april tot 1 oktober 
een rookverbod gold. Omdat het wenselijk is een permanent rookverbod voor genoemde 
periode in te stellen, wordt het artikel aangepast.  
Het vijfde lid wordt tekstueel aangepast (omissie). 
 
Artikel 2:28A  
Bij de aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van openbare inrichting dient een 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te worden overgelegd. Het is voor de exploitant 
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onnodig belastend dat voor de terrasvergunning bij de inrichting opnieuw te eisen. Het 
vereiste wordt geschrapt. 
 
Artikel 2:29  
Het artikel bepaalt dat openbare inrichtingen gesloten zijn op ‘vrijdag en zaterdag tussen 
03.00 en 06.00 uur’, terwijl bedoeld is ‘zaterdag en zondag’.  
 
Artikel 2:30A 
Het artikel verplicht horecaondernemers (dus ook de ondernemers die niet deelnemen aan 
het Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid) mensen te weren die zich schuldig hebben 
gemaakt aan een zwaar incident zoals is geformuleerd in het protocol Collectieve Horeca 
Ontzegging gemeente Bergen. 
 
Artikel 2:39  
De verwijzing in het tweede lid naar ‘artikel 30c, eerste lid onder c van de Wet op de 
Kansspelen’ is gewijzigd in ‘artikel 30c, eerste lid onder b van de Wet op de Kansspelen’.  
 
Artikel 2:44  
De wijziging van het artikel biedt de politie een grondslag om een proces-verbaal op te 
maken, indien ze personen binnen de gemeente aantreffen met een geprepareerde tas / jas 
etc. Ook de winkelier zal zich hierdoor gesteund voelen omdat hij sneller kan (laten) 
ingrijpen, namelijk voordat een dief met gestolen waar de deur uitloopt. 
 
Artikel 2:47A 
In het artikel van de huidige APV wordt geen gebied aangewezen met als gevolg dat op 
Tweede Pinksterdag in de hele gemeente geen brandbaar materiaal mag worden vervoerd.  
Tweede Pinksterdag wordt vervangen door ‘op een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, in een door het college aangewezen periode.  
 
Artikel 2:78 
Vanwege de uitbreiding van het strand worden de km-palen van het activiteitenstrand 
aangepast (Hargen aan Zee tussen km-paal 26.1 en 27.0 en Camperduin tussen km-paal 
25.0 en 25.7)  
Aan de begripsbepaling wordt de lagune toegevoegd: de waterpartij en gronden gelegen 
tussen de eerste en tweede zeewaarts gelegen duinenrij op het strand van Camperduin. 
 
Artikel 2:79 
De raad heeft besloten (raadsbesluit 20 juni 2013, punt F) mogelijk te maken om onder 
bepaalde voorwaarden ontheffing te verlenen aan leden van de botenvereniging, bestaande 
gebruikers van het strand die geen exploitatie op het strand hebben, organisaties van 
evenementen op het strand en ten behoeve van de op- en afbouw van paviljoens en 
strandhuisjes. Om daaraan tegemoet te komen worden de sub-leden a, b en c van het derde 
lid geschrapt 
Het derde lid geeft het college de bevoegdheid ontheffing te verlenen. In de subleden a, b en 
c wordt bepaald in welke gevallen (in welke periode, sub a en b) en aan wie (sub b en c).  
De subleden worden geschrapt, omdat ze te rigide zijn en gewenste activiteiten onmogelijk 
maken. Lid 3 sub b bijvoorbeeld sluit het verlenen van ontheffing in de winterperioden op 
zon- en feestdagen tussen 10.00 en 18.00 uur uit. In de praktijk levert dat problemen op, 
bijvoorbeeld bij evenementen als Egmond-Pier-Egmond en Egmond Halve Marathon.  
 
Artikel 2:80 
Het tweede lid wordt tekstueel aangepast (correctie schrijffout). 
 
Artikel 2:82 
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Het eerste lid wordt tekstueel aangepast (omissie). 
 
Artikel 2:85 
De aanvulling maakt het mogelijk om ontheffing te verlenen voor sport en spel op het 
zonnestrand. 
 
Artikel 2:89 
De wijziging maakt overnachten op het strand voor paviljoenhouders mogelijk.  
 
Artikel 2:92 
Er is een tweede gebied (tussen km-paal 40,75 en 42,65) aangewezen voor naaktrecreatie. 
 
Artikel 2:93 
Dit artikel, dat nieuw wordt toegevoegd, regelt welke activiteiten wanneer zijn toegestaan in 
de lagune: voor de lagune gelden in de winterperiode de bepalingen van het 
activiteitenstrand en in de zomerperiode de bepalingen van het strand.  
 
Artikel 5:12 
De wijziging geeft het college de bevoegdheid zgn. weesfietsen te verwijderen.  
 
Artikel 5:16A  
Dit nieuwe artikel verbiedt het verspreiden van reclamemateriaal (samples, folders, etc.).  
 
Artikel 5:24 
De ‘Telecommunicatieverordening’ is vervangen door de ‘Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)’. Dat wordt in de APV aangepast. 
 
Toelichting bij de APV 
In de toelichting worden de toelichtingen bij de artikelen 2:18, 230A, 247A, 2:79, 2:89, 5:12 
en 5:16A aangepast dan wel aangevuld.    
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad verkrijgt hiermee een actuele APV 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
N.v.t. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
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Met het oog op de BUCH-samenwerking (en daarmee samenhangende wens tot 
harmonisering en deregulering) is gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke 
aanpak met de andere gemeentes.  
Dat is op dit moment niet wenselijk. De wijzigingen zien in hoofdzaak op regels met 
betrekking tot het strand. In de APV van de gemeente Heiloo en Uitgeest zijn daarover 
(logischerwijs) geen regels opgenomen; die van Castricum zijn te afwijkend.   
Na 1 januari 2016 zal verder onderzoek gedaan worden om te komen tot een (meer) 
integrale APV.     
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
N.v.t. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn financiële middelen met het voorstel gemoeid 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Er zijn geen externe subsidiebronnen. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): neen 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
geen 
 
Bijlagen:  
a bijlage I (artikelsgewijs overzicht oud en nieuw)  
b bijlage II (complete gewijzigde APV) 
 
Bergen, 1 maart 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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