Toezegging commissie Financiën en Bestuur 20-11-2018
N.a.v. vragen Evenementennotitie 2019 door het CDA
In de commissievergadering van dinsdag 20 november 2018 zijn door de CDA-fractie,
aangaande de Evenementennotitie ’19, een aantal vragen gesteld. Het merendeel van deze
vragen heeft de burgemeester gedurende de commissievergadering beantwoord. Bij een
tweetal vragen heeft de burgemeester de belofte gedaan deze separaat te beantwoorden.
Deze beantwoording graag toesturen aan de CDA-fractie.
Onderstaand staan de vragen plus beantwoording beschreven:
1) Rechtsmiddelen tegen een verleende evenementenvergunning?
Een bezwaarschrift tegen een evenementenvergunning kan worden ingediend binnen 6
weken na verzending van de vergunning. Een bezwaarschrift dat buiten deze termijn van 6
weken is ingediend is niet-ontvankelijk, tenzij er een verschoonbare reden is voor de te late
indiening. Indien de bezwaarstermijn is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt, is de
evenementenvergunning onherroepelijk.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de evenementenvergunning
niet op. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan de rechtbank worden verzocht tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Bij het toekennen van een dergelijk verzoek, wordt
de werking van de verleende vergunning opgeschort tot het moment dat de beslissing op het
bezwaarschrift is genomen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan
op elk moment tijdens de bezwaarprocedure worden ingediend, maar het bezwaarschrift zélf
moet dan natuurlijk wel binnen de gestelde bezwaartermijn van 6 weken zijn ingediend.
Hetzelfde geldt voor de beroepstermijn en het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening tijdens de beroepsfase.
2) Geluidsnormen; in het binnengebied hoger dan in het buitengebied?
In het binnengebied is er over het algemeen sprake van een grotere woningdichtheid en
woningen op een kortere afstand tot de plaats van het evenement. In het buitengebied zijn
woningen over het algemeen meer verspreid en op een grotere afstand tot de plaats van het
evenement. Het geluidsniveau ten gevolge van een evenement neemt af wanneer de afstand
tot het evenement groter wordt. Kortom: bij een evenement in het binnengebied zullen de
geluidsniveaus bij woningen (door de relatief korte afstand tot het evenement) hoger
uitvallen. Wanneer hetzelfde evenement in het buitengebied zou plaatsvinden, zullen de
geluidsniveaus bij woningen (door de relatief grote afstand tot het evenement) lager uitvallen
De gemeente heeft ervoor gekozen om in het binnengebied hogere geluidsnormen te
hanteren omdat geluid in het binnengebied, in tegenstelling tot het buitengebied, een kortere
afstand kan afleggen om in niveau af te nemen. Dit vanwege de relatief korte afstand tussen
het evenement en woningen. Door het hanteren van hogere geluidsnormen in het
binnengebied tracht de gemeente dan ook een evenement in het binnengebied niet bij
voorbaat al onmogelijk te maken.

