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I / Algemene Plaatselijke Verordening
afdeling 7 Evenementen, artikel 2:25

1 9 februari 201 9

DB-SGP-CU-LLB

De raad van de gemeente West Betuwe op 19 februari 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend

over de vaststelling van de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe.

Overwegende dat

- het de doelstelling van de harmonisatie van de APV's van de gemeenten Geldermalsen,

Neerijnen en Lingewaaltot één APV gemeente West Betuwe is, om de lokale regelgeving

voor alle inwoners en ondernemers binnen West Betuwe gelijk te trekken.

- door de fracties in het coalitieakkoord de wens is uitgesproken, om voor terugkerende

evenementen die hun levensvatbaarheid al hebben bewezen in West Betuwe, de mogelijkheid

te bieden om een meerjarige vergunning aan te vragen voor het jaarlijks terugkerende

evenement en de eindtijd voor die evenementen te verruimen naar 02.00 uur, voorafgegaan

door een afbouwcyclus.

ls van mening dat

- in de voorliggende geharmoniseerde APV de sluitingstijd voor terugkerende evenementen die

hun levensvatbaarheid al hebben bewezen in West Betuwe opgenomen dient te worden en

het daarbij wenselijk is om ook een voorafgaande afbouwcyclus op te nemen.

- de afbouwcyclus van circa één uur kan bestaan uit: het niet meertoelaten van nieuwe

bezoekers, het vervolgens geleidelijk beëindigen van de eten- en drankverstrekking, het

terugbrengen van het geluidsniveau van de muziek en het verhogen van de lichtsterkte, zodat
op de sluitingstijd van 02.00 uur er geen bezoekers meer aanwezig zijn.

Besluit

1. om aan de geharmoniseerde APV artikel 2:25lid 1a toe te voegen:

voor jaarlijks terugkerende evenementen die hun levensvatbaarheid al hebben bewezen in

West Betuwe, is het mogelijkheid een meerjarige vergunning, voor de duur van 5 jaar, aan te
vragen, waarvoor de eindtijd 02.00 uur kan zijn en waarbij de sluiting wordt voorafgegaan

door een afbouwcyclus.

2. om aan de geharmoniseerde APV artikel 2.25lid 1b toe te voegen:

de afbouwcyclus van circa één uur bestaat uit het niet meer toelaten van nieuwe bezoekers,

het geleidelijk beëindigen van de eten- en drankverstrekking, het terugbrengen van het
geluidsniveau van de muziek en het verhogen van de lichtsterkte, zodat op de sluitingstijd
van 02.00 uur er geen bezoekers meer zijn.



3. om aan de geharmoniseerde APV artikel 2.25lid 1c toe te voegen:

om gebruik te mogen maken van de meerjarige vergunning voor een evenement, dient de

organisatorjaarlijkstijdigbijdeburgemeestermeldingtemakenvandedatum.f,
Ë

En gaat over tot de orde van de dag.
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