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Hierbij de beantwoording van uw op 29 maart 2019 gestelde vragen als bedoeld in
artikel 39 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad over de Oecumenische
kerkdienst op 30 juni a.s.
Het houden van een (openlucht) kerkdienst valt onder het belijden van godsdienst of
levensovertuiging als in artikel 3 van de Wet openbare manifestaties. Daarin wordt
aangegeven dat de gemeenteraad regels vaststelt voor samenkomsten tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen waarvoor slechts
een voorafgaande kennisgeving vereist is. Uw raad heeft dit gedaan in de vorm van
de Algemene Plaatselijke Verordening.
Er is voor een dergelijke bijeenkomst op grond van deze wet en verordening geen
vergunning nodig, maar er moet ten minste 48 uur van te voren een schriftelijke
kennisgeving gedaan worden.
Aangezien het gebruik van muziek ondergeschikt is aan het belijden van godsdienst,
maakt dit dat het niet gekwalificeerd wordt als evenement.
Uitgaande van bovenstaande inleiding, kunnen de meeste van onderstaande vragen
kort en bondig worden beantwoord.

Vraag 1: Is er al een vergunning afgegeven voor dit evenement op zondag 30 juni
2019?

Nee, er is nog geen kennisgeving gedaan. Wanneer dit wel gebeurt zal er ook geen
vergunning worden verleend, maar zal de kennisgeving worden bevestigd. Daar
kunnen voorschriften aan verbonden worden.

Vraag 2: Wanneer is deze vergunning dan afgegeven? Zie antwoord vraag 1.
Vraag 3: Waarom is deze vergunning goedgekeurd? Dit is niet gebeurd.
Vraag 4: Heeft deze aanvraag ook op de gemeentepagina gestaan? Nee er is geen
aanvraag ontvangen.

Vraag 5: Zo ja, hoeveel bezwaren zijn er dan binnen gekomen op deze aanvraag? Zie
antwoord vraag 4.
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Vraag 6: Is deze kerkdienst niet in strijd met de APV? Wanneer het gaat over het belijden
van godsdienst, is een dergelijke kerkdienst niet in strijd met de APV.

Vraag 7: Zo nee, waarom niet? Op grond van artikel 3 van de Wet Openbare

Manifestaties zijn bijeenkomsten om geloof te belijden vergunningsvrij. In de APV is
geregeld dat men wel een schriftelijke kennisgeving moet doen. Dus, op basis van artikel
2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2016 (APV) is het toegestaan om
na schriftelijke kennisgeving op een openbare plaats een samenkomst tot het belijden van
godsdienst of levensovertuiging te houden.

Vraag 8: Zo ja, waarom is er dan een vergunning afgegeven? N.v.t.
Vraag 9: Klopt het dat er een muziek wordt gemaakt, en zodoende geluid wordt
geproduceerd? Dat zal uit de kennisgeving moeten blijken.
Vraag 10: Zo ja, wordt daar dan ook een geluidsinstallatie bij gebruikt? Dat zal uit de
kennisgeving moeten blijken.

Vraag 10: Is dit dan niet in strijd met de APV en de milieuwetgeving.

Wanneer dit ondergeschikt is aan de kerkdienst, en de kerkdienst is toegestaan dan is dit
niet strijdig.

Vraag 11: Vindt u niet, dat er mee twee maten wordt gemeten. Nee.
Vraag 12: Zo nee, waarom vindt u niet dat er met 2 maten wordt gemeten? Omdat er

geen sprake is van een goede vergelijking: voor bijeenkomsten om geloof te belijden
gelden bovenliggende landelijke wet- en regelgeving, terwijl voor evenementen de regels
vastgelegd zijn in een door de gemeenteraad vastgestelde plaatselijke verordening.
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