Amendement
Afbouwcyclus evenementen
Registratienummer
Agendapunt
Onderwerp
Datum
Ingediend door de fractie(s) van

:
: 12
: Algemene plaatselijke verordening 2020 West Betuwe
: 17 december 2019
: ChristenUnie, SGP, GL

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 17 december 2019 in vergadering bijeen,
beraadslagend over de Algemene plaatselijke verordening 2020.

overwegende dat:
 Evenementen een belangrijk onderdeel uitmaken van het maatschappelijk leven;
 Het organiseren en houden van een evenement conflicterende belangen met zich mee kan
brengen, waaronder (geluids)overlast voor de omgeving;
 In de geldende APV vastgesteld door de raad in februari 2019 gekozen is om de eindtijd van
evenementen te verlengen van 01.00 uur naar 02.00 uur;
 Bij een eindtijd van 02.00 uur of later een afbouwcyclus hoort;
 Tegelijk met dit besluit dan ook een afbouwcyclus is bepaald vanaf 01.00 uur;
 Deze afbouwcyclus van een uur in de geldende APV (vastgesteld door de raad in februari
2019) ook is opgenomen;
 Deze afbouwcyclus in de voorliggende APV voor 2020 niet is opgenomen in de APV, maar in
afzonderlijke beleidsregels;
 In deze beleidsregels de afbouwcyclus verkort is tot een half uur, te weten ingaande vanaf
01.30 uur;
is van mening dat:
 De bepalingen over de afbouwcyclus van een uur nauw samenhangen met het besluit om
de eindtijd van evenementen te verlengen van 01.00 uur naar 02.00 uur;
 Uit het toegestuurde advies van de politie blijkt dat juist dit laatste uur ook de oorzaak is
voor extra (geluids)overlast, mede veroorzaakt door een latere uitloop van bezoekers en
overmatig drankgebruik. De politie daarbij aandacht vraagt voor de leefbaarheid in de
buurt;
 In datzelfde advies door de politie wordt aangegeven dat een cooling down gekoppeld
moet zijn aan strenge voorschriften en geen vrije invulling van de organisatie moet zijn. Het
advies van de politie daarom is om de Dhw- en de geluidsontheffing af te geven tot max.
01.00 uur.
 Overmatig drankgebruik bij met name de jongeren in onze gemeente zoveel mogelijk dient
te worden tegengegaan;
 Het daarom onnodig en onwenselijk is om de afbouwcyclus te verkorten en de bepalingen
over de afbouwcyclus uit de voorliggende APV voor 2020 te verwijderen;

besluit:
om artikel 2:25 lid 2 Evenementenvergunning als volgt te wijzigen:
a. De burgemeester stelt nadere regels vast.
b. Evenementen met een eindtijd van 02.00 uur worden voorafgegaan door een
afbouwcyclus van circa één uur, bestaande uit het niet meer toelaten van nieuwe
bezoekers, het geleidelijk beëindigen van de eten- en drankverstrekking, het
terugbrengen van het geluidniveau van de muziek en het verhogen van de
lichtsterkte, zodat op de sluitingstijd van 02.00 uur er geen bezoekers meer zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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