Martinus Nijhoffiaan 2
2624 ES Delft
Bankrekening BNG 28.50.01. 787,
t.n.v. gemeente Delft

~

Gemeente Delft

Behandeld door
Telefoon 14015
Internet www.delft.nl

Retouradres · Postbus 78, 2600 ME Delft

Aan de leden van de gemeenteraad

1'

VERZONDEN

1 JUNI, 2018

Datum

Onderwerp

29-05-2018

Afschrift van reactie op burgerbrieven over geluidsnormen
evenementen

Ons kenmerk

3698487
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte leden van de raad,

1

U heeft ons verzocht om een afschrift van ons antwoord op de
burgerbrieven 367 4236 en 3678028: geluídsnormen evenementen (DOL
week 16- 2018).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van urgemeester en wethouders van Delft,

....
tt

Veiligheid
Advies

.À.
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Dhr. M. de t.aat

VERZONDEN - \ JUNI ·2018
Datum

Onderwerp

29-05-2018

Geluidsnormen evenementen

Ons kenmerk

3698479
Uw brief van

17-04-2018
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte heer De Laat,
ln uw brief van 17 aprii 2018 gericht aan de gemeenteraad van Delft stelt u
dat ondernemers sinds kort geconfronteerd worden met een
puntensysteem, waarbij men maar enkele buitenoptredens per jaar mag
houden.
lncidentele festiviteiten
De regeling incidentele festiviteiten, waar u op doelt, betreft landelijke
regelgeving voor festiviteiten binnen, die ook in Delft al meerdere jaren
gehanteerd wordt.
Omdat het centrum veelal bestaat uit oude gebouwen en de woongebieden
en horeca hier letterlijk door elkaar heen verweven zijn, zijn ondernemers
en bewoners twee jaar geleden met elkaar om tafel gegaan om te praten
over activiteiten versus leefbaarheid. Bewoners gaven in dit overleg aan dat
zij de cumulatie van geluid te hoog vinden, met name in de zomermaanden.
ln Delft vinden jaarlijks zo'n 440 evenementen en festiviteiten plaats.
Gefaciliteerd door de gemeente en met advies van de OOH hebben de
bewoners en ondernemers gezamenlijk een nieuwe regeling voor
incidentele festiviteiten opgesteld.
De eerdere regeling had al het 12 punten systeem voor festiviteiten die
uitsluitend binnen gehouden mochten worden. De nieuwe regeling geeft de
gelegenheid om een incidentele festiviteit (bijvoorbeeld live muziek) ook
buiten te organiseren, waarin Delft uniek is. Een festiviteit buiten kost wel
meer punten.
De oorspronkelijke regeling voor incidentele festiviteiten is in zoverre
gewijzigd dat dit, als men alleen activiteiten binnen organiseert, nog altijd
maximaal 12 keer per jaar kan, echter nu wel verspreid over 12 maanden.
Mocht een ondernemer meer mogelijkheden willen voor een activiteit buiten,
dan kan men, net als eerder, gebruik maken van de evenementenregeling
die niet gebenden is aan een puntentelling.

Datum

29-05-2018
Ons kenmerl<

3698479

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

ndriessen \.s.
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VERZONDEN - 1 JUNI io1e
Datum

Onderwerp

29-05-2018

Geluidsnormen evenementen

Ons kenmerk

3698406
Uw brief van

17-04-2018
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte heer Mentink,
ln uw brief van 17 aprii 2018 gericht aan de gemeenteraad van Delft stelt u
dat ondernemers sinds kort geconfronteerd worden met een
puntensysteem, waarbij men maar enkele buitenoptredens per jaar mag
houden.
lncidentele festiviteiten
De regeling incidentele festiviteiten, waar u op doelt, betreft landelijke
regelgeving voor festiviteiten binnen, die ook in Delft al meerdere jaren
gehanteerd wordt.
Omdat het centrum veelal bestaat uit oude gebouwen en de woongebieden
en horeca hier letterlijk door elkaar heen verweven zijn, zijn ondernemers
en bewoners twee jaar geleden met elkaar om tafel gegaan om te praten
over activiteiten versus leefbaarheid. Bewoners gaven in dit overleg aan dat
zij de cumulatie van geluid te hoog vinden, met name in de zomermaanden.
ln Delft vinden jaarlijks zo'n 440 evenementen en festiviteiten-plaats.
Gefaciliteerd door de gemeente en met advies van de OOH hebben de
bewoners en ondernemers gezamenlijk een nieuwe regeling voor
incidentele festiviteiten opgesteld.
De eerdere regeling had al het 12 punten systeem voor festiviteiten die
uitsluitend binnen gehouden mochten worden. De nieuwe regeling geeft de
gelegenheid om een incidentele festiviteit (bijvoorbeeld live muziek) ook
buiten te organiseren, waarin Delft uniek is. Een festiviteit buiten kost wel
meer punten.
De oorspronkelijke regeling voor incidentele festiviteiten is in zoverre
gewijzigd dat dit, als men alleen activiteiten binnen organiseert, nog altijd
maximaal 12 keer per jaar kan, echter nu wel verspreid over 12 maanden.
Mocht een ondernemer meer mogelijkheden willen voor een activiteit buiten,
dan kan men, net als eerder, gebruik maken van de evenementenregeling
die niet gebenden is aan een puntentelling.

Datum

29-05-2018
Ons kenmerk

3698406

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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