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Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening

Samenvatting:
De gemeenteraad heeft u in artikel 4.1.2 van de A.P.V. bevoegd verklaard om maximaal 8 dagen per jaar aan te
wijzen waarop een bijzondere festiviteit kan plaatsvinden. Op deze aangewezen dagen zijn de voor de drank- en
horeca-inrichtingen geldende geluidsnormen niet van toepassing. In zijn algemeenheid zijn deze 8 dagen ruim
voldoende om de in Den Helder gehouden festiviteiten vrij te stellen. Het aantal van 8 dagen is echter
onvoldoende indien in enig jaar extra bijzondere festiviteiten worden gehouden zoals de Tall ships races in 2008.
Vanuit de raad is daarom de uitnodiging gekomen om uw bevoegdheid tot het aanwijzen van dagen voor het
houden bijzondere festiviteiten te verruimen.

Concept besluit:
De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd
raadsvoorstel.

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

Commissie ter advisering
Raad
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Parafenbesluit B&W d.d.

Vergadering B&W d.d.:
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Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.:
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1. Toelichting op het besluit
In Nederland vinden allerlei activiteiten plaats die de kwaliteit van het (leef)milieu aantasten. Zo kan o.a.
slaapverstoring veroorzaakt worden door (muziek)geluid dat in horecabedrijven ten gehore wordt gebracht. Om
dergelijke klachten te voorkomen zijn op grond van de Wet milieubeheer en het op deze wet steunende Besluit
horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer geluidsnormen vastgesteld. Deze normen komen erop
neer dat het geluid afkomstig van horecabedrijven in woningen gelegen in de directe omgeving van dergelijke
bedrijven niet hoorbaar mag zijn. Dit betekent dat aan de isolatie van discotheken en dancings grote eisen
worden gesteld. Omdat het geluidniveau in bijvoorbeeld buurtcafés een stuk lager is, wordt aan de
geluidsisolatie van dergelijk bedrijven veel minder eisen gesteld. Dit betekent dat dergelijke inrichtingen in
principe niet geschikt zijn voor het ten gehore brengen van livemuziek.

Het feit dat de isolatiewaarde van een horeca-inrichting zo laag is dat daarin geen livemuziek ten gehore kan
worden gebracht, zonder dat de buren hier last van hebben, wil niet zeggen dat deze activiteit nimmer in een
dergelijke inrichting kan plaatsvinden. De wetgever heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid gegeven dat voor
bijzondere festiviteiten een uitzondering kan worden gemaakt. De uitwerking van deze mogelijkheid heeft hij
over gelaten aan de gemeenteraad.

De mogelijkheid tot het geven van vrijstelling van de geluidsvoorschriften is nader uitgewerkt in artikel 4.1.2 en
artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (hierna APV). Op grond van artikel 4.1.2 heeft de
raad uw college bevoegd verklaart om per jaar 8 dagen aan te wijzen voor een collectief feest. Op dergelijke
dagen gelden de op grond van de Wet milieubeheer geldende geluidsnormen niet. Op grond van artikel 4.1.3
kan een ondernemer per jaar 4 dagen aanwijzen waarop de genoemde geluidsnormen niet voor zijn bedrijf
gelden.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat jaarlijks het carnaval, het jazzweekend, het tropicalweekend en de
verschillende kermissen worden aangewezen als bijzondere festiviteiten. Het aantal van 8 dagen is voor het
aanwijzen van deze festiviteiten toereikend. Naast de genoemde gebruikelijke festiviteiten vinden er ook
voorzienbare incidentele festiviteiten plaats. Zo is Den Helder volgend jaar de finishplaats voor de Tall Ship's
Race 2008. Voor dergelijke festiviteiten schiet het aantal van 8 dagen voor festiviteiten te kort.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is dit jaar vanuit de raad de wens naar voren gekomen om de
APV zodanig aan te passen dat aan de bovenstaande omissie van de APV tegemoet wordt gekomen. Om aan
deze wens te kunnen voldoen dient aan artikel 4.1.2 een extra lid te worden toegevoegd. Dit geeft uw college
de bevoegdheid om ten behoeve van zeer bijzondere festiviteiten het aantal dagen waarvoor de vrijstelling
geldt, uit te breiden. Als zeer bijzondere festiviteiten dienen in dit kader uitsluitend te worden aangemerkt die
festiviteiten die onder het begrip evenement vallen zoals wordt gehanteerd in de evenementennota te weten:
"een openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd,
gericht is op een relatief groot publiek die bijdraagt aan verbetering van de identiteit van de stad en een
bovenlokale, regionale of (inter)nationale uitstraling heeft". Ten behoeve van de rechtzekerheid van de
bewoners stellen wij voor om het aantal dagen voor festiviteiten zodanig te limiteren dat in enig jaar per gebied
niet meer dan 15 dagen voor collectieve feesten kunnen worden aangewezen

2. Gevolgen

Financieel
NvT

Juridisch
NvT

Personeel en ondernemingsraad
NvT
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NvT

ICT

NvT

Communicatief

Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?

Persbericht:
Nee

Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.

3. Verdere procedure
Zodra de raad heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging, zal deze wijziging worden afgekondigd, waarna
voor 2008 het aantal dagen voor festiviteiten kunnen worden aangewezen.

4. Wijze van totstandkoming

Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de initiatiefnemer uit de gemeenteraad

5. Bijlagen
Raadsvoorstel
Concept raadsbesluit
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