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1.

Inleiding

1.1

Doel en reikwijdte van deze nota
Zoals in veel gemeenten vinden ook in Overbetuwe met enige regelmaat evenementen plaats.
Evenementen vervullen en belangrijke functie. Zij dragen bij aan de toeristische en recreatieve
functie van de gemeente. Ook vanuit het maatschappelijk, cultureel en economisch belang is het
organiseren van evenementen belangrijk. Evenementen kunnen de gevoelens van trots en
eigenwaarde versterken en de betrokkenheid bij de gemeenschap verbeteren. Vanwege het
openbare karakter van evenementen kennen deze een lage drempel waarmee participatie
bevorderd wordt. Evenementen bieden veel vrijwilligers een zinvolle tijdbesteding en versterken
de saamhorigheid en kunnen een brug slaan tussen diverse culturen.
Door het houden van evenementen en festiviteiten wordt de levendigheid vergroot, bovendien
besteden de bezoekers van evenementen geld.
De gemeente Overbetuwe hecht om bovengenoemde redenen veel waarde aan het (laten)
plaatsvinden van evenementen en vindt het daarom van belang dat er ruimte blijft om
evenementen ook in de toekomst mogelijk te maken.
Bij evenementen spelen naast geluid overigens ook andere aspecten zoals openbare orde, verkeer
en parkeren, veiligheid en gezondheid, afval een belangrijke rol. Om (grootschalige) evenementen
goed te kunnen laten verlopen is van oudsher overheidsregulering en handhaving gewenst en
zelfs vereist. Een evenement dient dan ook over een gemeentelijke vergunning te beschikken
waarin voor de diverse aspecten regels en randvoorwaarden worden gegeven. De handhaving van
de regels berust vervolgens ook weer bij de gemeentelijke overheid inclusief politie.
Voor evenementen die in Overbetuwe worden georganiseerd geldt op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening een vergunningplicht. Officieel is een evenement een “voor het
publiek toegankelijke verrichting van vermaak”. Het gaat bij een evenement dus om de activiteiten
in de openbare ruimte, die bedoeld zijn voor een breed publiek. Concrete voorbeelden zijn: het
muziekevenement aan de Rijkerswoerdse Plassen, de zomerfeesten in Valburg, de Nacht van Elst
en dergelijke.
De Nota Geluid en Evenementen heeft voor alle duidelijkheid slechts betrekking op het aspect
geluid bij evenementen. Het geluidbeleid voor evenementen dient daarom een onderdeel zijn van
het integrale evenementenbeleid. Zoals veel gemeenten ervaart Overbetuwe dat het lastig is om
met de inhoud en organisatie van vergunningverlening en handhaving rond evenementen
voldoende grip te krijgen op het aspect geluid. Dit was voor de projectgroep de aanleiding om de
onderhavige nota op te stellen.
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Het doel van geluidbeleid voor evenementen is het creëren van een duidelijk kader waarmee het
vervullen van de behoefte aan evenementen goed samen kan gaan met het voorkomen en
beperken van (geluid)overlast. Deze nota biedt het afwegingskader voor het aspect geluid bij
vergunningverlening en handhaving van evenementen.
De verwachting is met dit instrument evenementen mogelijk te maken die weliswaar hinder en
overlast voor de directe omgeving kunnen veroorzaken, maar door vooraf per locatie vast te
stellen hoe vaak deze overlast voor kan komen de leefbaarheid van de omgeving niet onduldbaar
wordt aangetast.
Door de regels en beleidskeuzes te verduidelijken wil de gemeente komen tot:
een heldere communicatie met organisatoren van evenementen en met omwonenden;
een efficiëntere ambtelijke en bestuurlijke afhandeling van evenementen-aanvragen.

1.2

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze Nota Geluid en Evenementen worden de wettelijke kaders die van
toepassing zijn voor het reguleren van evenementen genoemd. Tevens komen de hinderaspecten
van geluid bij evenementen aan de orde. Hoofdstuk 3 beschrijft de definiëring van de
verschillende typen evenementen. Het voorgestaan beleid voor geluid bij evenementen wordt
beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 komt de procesmatige inbedding en de geraamde
tijdsbesteding voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan bod. Hoofdstuk 6 tenslotte geeft
een overzicht van de gemaakte beleidskeuzes.
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2.

Wettelijke kaders
Voor het reguleren van evenementen zijn in elk geval de Wet milieubeheer en/of de
Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV) van toepassing. Indien Overbetuwe ervoor kiest
om evenementenlocaties aan te wijzen in het bestemmingsplan is de Wet ruimtelijke ordening
eveneens van toepassing.

2.1

Algemene Plaatselijke Verordening
Voor evenementen die plaatsvinden buiten de grenzen van een inrichting (dus in de openbare
ruimte) is doorgaans de APV van toepassing. In de APV is geregeld dat voor het organiseren van
een evenement een vergunning vereist is. In de vergunning kunnen voorschriften worden
opgenomen die het evenement reguleren. Voor geluid betreft het voorschriften omtrent het
maximale geluidsniveau, de situering van de geluidsbronnen en de frequentie en tijden van
gebruik.
De APV kan meer instrumenten bieden om te sturen op evenementen. Zo kan de aanvraagtermijn
van een evenementenvergunning worden vastgelegd om te voorkomen dat de aanvraag te laat
binnenkomt bij de gemeente. Uit praktijkervaringen is gebleken dat Overbetuwe ongeveer
8 weken nodig heeft om de aanvraag te toetsen en de benodigde zaken af te handelen. Voor de
politie is het eveneens van belang vroegtijdig op de hoogte te zijn van een evenement in verband
met de inroostering van personeel. De termijn is niet wettelijk geregeld, maar kan worden
vastgelegd in de APV om een zekere rechtskracht te krijgen. In de herziene APV zal worden
bepaald dat vergunningsaanvragen uiterlijk 12 weken voordat het evenement plaatsvindt, moeten
zijn ingediend.
In de APV zijn tevens gronden opgenomen om een evenementenvergunning te weigeren.
Een mogelijkheid is de

(on)geschiktheid van een bepaalde

locatie op te nemen als

weigeringsgrond. Ook kan in de weigeringsgronden worden opgenomen dat er een minimale
„rustperiode‟ tussen twee evenementen op dezelfde locatie moet zijn.

2.2

Wet milieubeheer (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer)
Bedrijven die evenementen organiseren zijn vaak horecabedrijven. Het gaat dan om evenementen
die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden (bijvoorbeeld binnen of op het eigen terras).
Hierop

is

het

Besluit

algemene

regels

inrichtingen

milieubeheer

(het

zogenaamde

Activiteitenbesluit) van toepassing. In het besluit zijn voorschriften opgenomen waaraan elk
(horeca)bedrijf moet

voldoen. Een horeca-inrichting

kan ontheffing

verkrijgen

van de

(standaard)geluidsvoorschriften uit het besluit op dagen of delen van dagen in verband met de
viering van (zie voorschrift 2.21, eerste lid van het Activiteitenbesluit):
a.

festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de
gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;

b.

andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens
een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen
dan twaalf per kalenderjaar.
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Een festiviteit of activiteit, als bedoeld in de onderdelen a of b, die maximaal een etmaal duurt,
maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op
één dag.
Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet
altijd voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorschriften. De gemeenteraad kan daarom bij
verordening vaststellen dat gedurende bepaalde perioden de geluidsvoorschriften niet gelden.
Onderdeel a van dit artikel is van toepassing op de zogenaamde collectieve festiviteiten. In de
verordening is daartoe een nadere gebiedsdifferentiatie binnen de gemeente mogelijk. Van deze
mogelijkheid kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt tijdens carnaval, kermissen of
culturele-, sport- en recreatieve- manifestaties die een gemeente aangaan.
Daarnaast kan bij verordening een aantal dagen of dagdelen worden aangewezen, waarop
individuele inrichtingen voor andere festiviteiten, met een meer individueel karakter, een
vrijstelling verkrijgen van de geluidsvoorschriften (onderdeel b). Het bij verordening aan te wijzen
aantal dagen of dagdelen mag niet meer dan 12 per jaar bedragen. Met dit nieuwe besluit wordt
deze mogelijkheid voor festiviteiten ook aan andere inrichtingen dan horeca-, sport- en recreatieinrichtingen geboden, bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een
open dag. Bij de toepassing van onderdeel b wordt elke inrichting op zichzelf beschouwd.
In de APV 2007 is vastgelegd dat Overbetuwe geen collectieve feestdagen heeft aangewezen en
dat iedere inrichtinghouder in principe gebruik kan maken van de mogelijkheid om jaarlijks twaalf
incidentele festiviteiten te organiseren.

2.3

Wet ruimtelijke ordening
De gemeente kan op grond van de Wro het bestemmingsplan gebruiken om vast te leggen welke
evenementen op welke locatie wel of niet zijn toegestaan. Per (beoogde) evenementenlocatie zal
onderzocht moeten worden welk gebruik op grond van het bestemmingplan is toegestaan. Bij de
toets van evenementen aan het bestemmingsplan wordt voornamelijk gekeken naar de aard van
het gebruik.
Dit brengt met zich mee dat ook een eenmalig evenement al kan leiden tot strijd met de
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Dit geeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om
handhavend op te treden. Het argument dat het aantal evenementen wordt gereguleerd via de
Wet milieubeheer is geen reden om af te zien van handhaving van bestemmingsplanvoorschriften.
In artikel 3.23 Wro heeft de wetgever voor een aantal gevallen de mogelijkheid opgenomen van
een buitenplanse ontheffing. Deze gevallen staan genoemd in artikel 4.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro, net als de Wro in werking getreden op 1 juli 2008). In het eerste
lid, onder h van dit artikel staat dat ontheffing kan worden verleend voor het gebruik van gronden
of bouwwerken ten behoeve van evenementen en de daarbij behorende activiteiten, met een
maximum van drie per jaar en met een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement.
Dit tijdvak is inclusief de benodigde tijd voor het opbouwen en het afbreken van voorzieningen ten
behoeve van het evenement.

k:\doc\m\2005\028701\m2005028701r005 versie 004 definitief.doc 12-06-2009

7

M.2005.0287.01.R005
Nota Geluid en evenementen - Gemeente Overbetuwe

Het evenement kan een jaarlijks terugkerend maar ook een eenmalig evenement zijn.1
Het maximum van drie evenementen per jaar is gekoppeld aan de gronden of bouwwerken
waarop of waarin de evenementen plaatsvinden.

2.4

Geluidhinderaspecten bij evenementen
Evenementen zijn, zoals al is aangegeven in de inleiding, belangrijk voor de gemeente.
Evenementen hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid. De gemeente
heeft er daarom belang bij dat er voldoende evenementen – klein en groot – blijven plaatsvinden
in de gemeente.
Evenementen hebben echter ook een keerzijde. Ze veroorzaken bij (direct) omwonenden soms
ergernis vanwege geluidsoverlast en overlast van het komen en gaan van bezoekers van het
evenement. Evenementen kunnen voor vervuiling zorgen en beschadiging van straat- en
groenvoorzieningen opleveren. Inwoners maken steeds vaker bezwaar tegen de gang van zaken
bij evenementen.
Gelet op het bovenstaande heeft Overbetuwe ervoor gekozen beleid te ontwikkelen voor het
beoordelen van geluid bij evenementen. De doelstelling van het evenementenbeleid moet zijn: het
plaatsvinden

van

evenementen

bevorderen

en

tegelijkertijd

de

negatieve

kanten

van

evenementen minimaliseren.
De overlast voor de bewoners neemt toe. Geluidsoverlast is een groeiende ergernis onder de
Nederlandse bevolking en Overbetuwe is hier geen uitzondering. Spreiding van evenementen en
de locaties ervan kunnen ook bijdragen tot vermindering van overlast.
In het onderstaande wordt nader ingegaan op de hinderaspecten.
Of geluid als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van diverse factoren. Grofweg wordt het
onderscheid gemaakt tussen twee groepen:
akoestische factoren;
sociaal-psychologische factoren.
Om geluidhinder te voorkomen, te beperken of te verzachten, moet rekening worden gehouden
met de bovengenoemde twee groepen van factoren. Wordt één van beide buiten beschouwing
gelaten, dan wordt een deel van de problematiek veronachtzaamd; de hinder die wordt ervaren
bestaat uit een aantal factoren met een onderlinge samenhang.
Korte toelichting bij de factoren van geluidhinder
De factoren van geluidhinder worden hieronder kort opgesomd en toegelicht. De eerste vier
factoren worden als het meest belangrijk beschouwd.

Akoestische factoren
1.

het geluidsniveau. Hoe hoger het niveau, hoe groter de prikkeling (arousal) en de stress
worden;

1

MvT Bro, Stb. 2008 145
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2.

de blootstellingsduur. De hinder neemt toe naarmate men langer wordt blootgesteld aan
geluid;

Sociaal-psychologische factoren
3.

de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Festiviteiten die een sterk maatschappelijk karakter
hebben (Carnaval, Kermis en buurtfeesten) dragen bij aan de cohesie van een dorp of een
wijk; een minder prettige bijkomstigheid als hoge geluidsniveaus worden hierbij eerder als
acceptabel beschouwd;

4.

de voorspelbaarheid. Onverwachte of onregelmatige blootstelling aan geluid leidt tot meer
hinder dan in een situatie waarin het optreden van geluid voorspelbaar is;

5.

gevoel van beheersbaarheid (perceived control). Als er geen gevoel van beheersbaarheid is,
dan ontstaat er ook steeds meer prikkeling en stress. Onder beheersbaarheid wordt
ondermeer verstaan:
a. zekerheid over het begin en het eindtijdstip;
b. het zelf kunnen beïnvloeden of stoppen van geluid;
c. het kunnen ontlopen ervan (bijvoorbeeld door uit logeren te gaan);

Sociaal-psychologische factoren van iets minder belang
6.

het geluid wordt als niet-nuttig of onnodig ervaren;

7.

de veroorzakers lijken zich niet te bekommeren om jouw of andermans welzijn;

8.

het denken dat het geluid schadelijk is, c.q. zijn voor jouw of andermans gezondheid;

9.

de associatie met angst;

10. de ontevredenheid over andere aspecten uit de omgeving.

2.5

Normen voor geluidhinder
Voor wat betreft de geluidnormen die gehanteerd kunnen te worden bij evenementen is in
principe niet relevant welk regime van regelgeving van toepassing is. Bij beide hiervoor
beschreven mogelijkheden is de doelstelling het voorkómen van geluidhinder.
In beide gevallen bestaat de mogelijkheid om - in de vorm van vergunningen - wèl geluidhinder
toe te staan. Voor het verlenen van een vergunning op grond van de APV is niets bepaald ten
aanzien van normen of voorwaarden. Het staat de gemeente vrij aan de vergunning de
voorschriften te verbinden die het - op basis van een belangenafweging - noodzakelijk acht.
Aanvullend op de algemene normstelling (50 dB(A) als etmaalwaarde) ter plaatse van gevels van
woningen wordt in de Wet geluidhinder gesteld dat, door geluid dat van buiten een woning komt,
het geluidsniveau in geluidgevoelige ruimten niet hoger mag zijn dan 35 dB(A) etmaalwaarde.
Voor evenementen is deze normstelling binnen de woning niet bruikbaar en onnodig streng.
Het gaat immers om uitzonderingssituaties en niet om een “dagelijkse” geluidbelasting. Daarbij is
een waarde binnen woningen ook moeilijk handhaafbaar. Een maximaal toelaatbare waarde
buiten woningen is eenvoudiger te controleren.
De publicatie van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg “Evenementen met een luidruchtig karakter”
(augustus 1996) geeft een voorzet. In die nota wordt als uitgangspunt gehanteerd dat in de
woning, bij gesloten ramen en deuren, een normaal gesprek mogelijk moet zijn. Gedurende de
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dag- en avondperiode mag daarom het geluidsniveau ten gevolge van het evenement binnen
woningen niet hoger te zijn dan 50 dB(A).
Gedurende de nachtperiode speelt niet alleen de spraakverstaanbaarheid een rol, maar zal ook het
wel of niet kunnen slapen een belangrijk toetsingscriterium moeten zijn. Gezien de aard van het
geluid (herkenbaarheid van teksten bij muziek en/of het ritme) ondervinden veel mensen reeds bij
een geringe verstaanbaarheid van het geluid slaapproblemen. Het is wel verdedigbaar de
nachtperiode bij evenementen later te laten ingaan dan gebruikelijk (23.00 uur). Uit deze
overwegingen volgen de maximale gevelbelastingen als aangegeven in onderstaande tabel 1.
Op basis van deze tabel is tijdens evenementen een maximaal geluidsniveau van 80 dB(A)
toelaatbaar.
Tabel 1
maximale waarden geluid bij evenementen
etmaalperiode

1)

basisnorm

maximaal

gevelisolatie

bovengrens

binnenniveau

binnenniveau

(gemiddeld)2)

geluidsniveau3)

dag (07.00-19.00 uur)

35 dB(A)

50 dB(A)

25-30 dB(A)

75-80 dB(A)

avond (19.00-23.00 uur)

30 dB(A)

50 dB(A)

25-30 dB(A)

75-80 dB(A)

nacht (23.00-01.00 uur)
nacht (01.00-07.00 uur)

25 dB(A)

50 dB(A)1)
25 dB(A)

25-30 dB(A)

75-80 dB(A)1)
50-55 dB(A)

Afhankelijk van het evenement is, gedurende 1 à 2 uur langer (dus tot maximaal 01.00 uur) een hoog binnenniveau

acceptabel;
2)
Er is uitgegaan van een goede geluidsisolatie van de gevel. Oudere huizen zullen veelal een lager gevelisolatie hebben,
nieuwe huizen met extra geluidsisolatie (bijvoorbeeld nieuwbouw langs drukke wegen) kunnen een hogere isolatiewaarde
hebben. Een spreiding van 5 dB(A) lagere of hogere waarde is mogelijk, maar zal zonodig locatiespecifiek moeten worden
nagegaan;
3)

Invallend geluidsniveau op de gevel.

In een binnenstedelijke omgeving zijn vanwege de korte afstanden tussen podia en
dichtstbijzijnde woningen/gevels de bovenstaande maximale geluidsnormen niet of nauwelijks
haalbaar; dit zou impliciet betekenen dat geen festiviteiten kunnen worden georganiseerd.
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3.

Definitie evenement

3.1

Algemeen
De gemeente Overbetuwe heeft in haar Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV) een
definitie van het begrip evenement vastgelegd. De definitie in de APV (artikel 2.2.1) luidt:
1.

In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke
verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in art. 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en art. 5.2.4
van de APV;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot
dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2.1, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3 en 2.3.3.1 van de
APV;

2.

Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2, op de weg;
d. een feest of wedstrijd op of aan de weg.

Het is van belang te weten waar een evenement gehouden wordt. Veelal gebeurt dat in de
openbare ruimte, maar ook in gebouwen worden ze georganiseerd. Evenement en locatie zijn aan
elkaar verbonden en vormen zo een twee-eenheid. Evenementen zijn naar hun aard activiteiten
die in het openbaar plaatsvinden. Dat houdt automatisch in dat besloten feesten en andere privéfeesten geen evenement zijn.
Ter verduidelijking:
Het gaat hier om evenementen met een zekere impact. Ook (qua thema) samenhangende
kleine(re) evenementen die samen een relatief groot publiek aantrekken, vallen hieronder;
Bezoekers kunnen uit de gemeente zelf, uit de regio, dan wel van verder
(toeristen/recreanten) komen;
Niet iedere georganiseerde activiteit valt onder de definitie van evenement.
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3.2

Typen evenementen
In het kader van de beleidsvorming is onderscheid gemaakt tussen verschillende typen
evenementen, afhankelijk van de omvang en daarmee samenhangend de akoestische effecten
ervan. Drie verschillende typen evenementen zijn daarbij onderscheiden. Hierbij wordt het
onderscheid bepaald door de bronvermogens van de geluidsinstallaties en de omvang van het
evenement (aantal bezoekers).
Het gaat daarbij om de volgende typen evenementen:
type 1-evenement, zeer grootschalig (vele
duizenden toeschouwers) met zeer hoge
bronvermogens van de geluidsinstallaties,
bijvoorbeeld een zeer groot popconcert of
houseparty. Een dergelijk evenement heeft
een groot fysiek ruimtebeslag, met name
vanwege de grote publieksaantallen; de
noodzaak voor deze fysieke ruimte zal in
eerste instantie bepalend zijn voor het al dan
niet

(kunnen)

toestaan

van

dit

type

evenement;
type 2-evenement, grootschalig (500 – 2.000
bezoekers) met hoge bronvermogens van de
geluidsinstallaties. Onderscheidend kenmerk
is dat een type 2-evenement wel binnen de
context van de bebouwde kom van de
verschillende

dorpskernen

(Elst,

Herveld,

Zetten, etc.) kan worden georganiseerd. Het
primaat bij een dergelijk evenement ligt bij de
beleving van de muziek; bezoekers komen op
de eerste plaats om een band te zien en te
horen spelen.
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type 3-evenement, kleinschalig (minder dan
1.000

toeschouwers)

met

lagere

bronvermogens van de geluidsinstallaties. Het
primaat bij een type 3-evenement ligt bij de
beleving van een feestelijke en gezellige
uitgaansomgeving. In eerste instantie dient
de muziek als achtergrond voor bezoekers
van het evenement. Hierbij kan gedacht
worden aan kleinschalig klassieke concerten,
straattheater,

kleine

theaterproducties

en

dergelijke.
De volgende categorieën worden eveneens als type 3-evenement aangemerkt:
privé-feesten;
buurtbarbecues en buurtfeesten;
feesten en (grootschalige) activiteiten in scholen;
activiteiten die worden georganiseerd om redenen van promotie, public relations, publiciteit
e.d. zoals de opening van tentoonstellingen, ontvangsten, prijsuitreikingen, symposia en
productpresentaties;
rommelmarkten, vlooienmarkten, kofferbakmarkten e.d.;
vertoningen voor het publiek op de openbare weg.

3.3

Evenementen in Overbetuwe
In de gemeente Overbetuwe worden de afgelopen jaren geen grootschalige muziekfestijnen
(type 1-evenementen) georganiseerd. In het verleden is een aantal maal een groot muziekfestijn
aan de Rijkerswoerdse Plassen georganiseerd; dit is te karakteriseren als een type 1-evenement.
Behalve deze locatie, en ter plaatse van het strandpark Slijk-Ewijk, ontbreekt elders in de
gemeente de fysieke ruimte voor een dergelijk type evenement.
De navolgende type 2-evenementen vinden in Overbetuwe plaats:
Tabel 2
Overzicht type 2-evenementen
aard van het evenement
zomerfeesten en kermis in Valburg
De Witte Gei‟t

data
24, 25 en 26 aug.
2007
18 aug. 2007

locatie

eindtijden

Valburg

02.00 uur

Dijkstraat, Herveld

02.00 uur

De “Nacht van Elst”

16 juli 2007

Dorpsstraat, Elst

23.30 uur

Pleinfeest Driel

10 augustus

Voor Oldenburg, Driel

Theater/kleinkunst

16 juli 2007

Dorpsstraat

24.00 uur
(voor

23.00 uur

gemeentehuis), Elst

k:\doc\m\2005\028701\m2005028701r005 versie 004 definitief.doc 12-06-2009

13

M.2005.0287.01.R005
Nota Geluid en evenementen - Gemeente Overbetuwe

Daarnaast worden allerhande overige evenementen georganiseerd, die te typeren zijn als type
3-evenement. Zo vinden in de dorpskernen allerhande kleinschaliger festiviteiten plaats
(wandel- en fietsvierdaagsen, Elst op Stelten, braderieën, festiviteiten rond Koninginnedag, intocht
van Sinterklaas e.d.).
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4.

Voorgestaan beleid
Op grond van de huidige evenementenbepalingen worden aanvragen getoetst aan een beperkt
aantal criteria. In de APV is bepaald dat de vergunning slechts kan worden geweigerd in het
belang van:
de openbare orde;
het voorkomen of beperken van overlast;
de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
de zedelijkheid of de gezondheid.
Evenementen veroorzaken vrijwel altijd enige overlast, met name voor omwonenden van een
evenementenlocatie. Helder beleid kan ervoor zorgen dat, zonder de mogelijkheden voor
evenementen onevenredig zwaar te belemmeren, deze overlast acceptabel blijft. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat de regels en beperkingen die bij evenementen worden toegepast zo
breed mogelijk worden gedragen, zowel door de organisatoren en deelnemers als door bewoners
die overlast (kunnen) ondervinden.
De mate waarin het beleid gedragen wordt is van grote invloed op de mate waarin men zich houdt
aan de regels en op de mate van handhaafbaarheid van die regels. Het streven van de gemeente
is het bereiken van een balans tussen alle, vaak tegenstrijdige, betrokken belangen.
In het onderstaande worden de gemaakte keuzes verduidelijkt.

4.1

Locatiekeuze en ruimtelijke spreiding
De belevingswaarde van een evenementenlocatie is een belangrijk gegeven. Het gaat daarbij om
een aantal omgevingsaspecten zoals de aantrekkelijkheid van de bebouwing, het groen in de
omgeving, de levendigheid van het straatbeeld en de uitstraling van het gebied als geheel.
Maar ook de bereikbaarheid van de bezoekers, het maximaal toelaatbare aantal bezoekers en de
toegestane geluidsbelasting spelen daarbij een rol. Bij ieder type evenement horen specifieke
locatiekenmerken. Het is van belang om de locatie-eisen van een evenement in kaart te brengen
en deze te matchen met de locatiekenmerken. Zo ontstaan optimale combinaties tussen een
evenement en zijn locatie en kan de kwaliteit gewaarborgd worden. Van belang daarbij is dat alle
betrokkenen samenwerken om een optimaal resultaat te behalen.
Een voorbeeld is de verblijfstijd van de bezoeker aan een evenement in bijvoorbeeld het
centrumgebied van Elst of de andere dorpskernen. Deze zal stijgen indien het evenement, de
horecagelegenheden (aangrenzend of in de directe omgeving) en de winkeliers samenwerken om
een totaalproduct aan te bieden. De verblijfstijd zal toenemen en hierdoor wordt de economische
spin-off van het evenement verhoogd.
Zoals

gezegd

is

geluidsoverlast

bij

evenementen

niet

bij

voorbaat

te

voorkomen.

Aangezien evenementen qua tijdsduur meestal beperkt zijn, vindt men deze vorm van overlast in
het algemeen acceptabel. In het merendeel van de gevallen gaat het daar om. Door verschillende
evenementenlocaties aan te wijzen, en daarmee de geluidsoverlast te spreiden, komt men
grotendeels tegemoet aan dit probleem. Daarmee is het echter nog niet opgelost.
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Immers, niet alle locaties zijn geschikt voor het houden van luidruchtige evenementen zonder dat
er sprake is van geluidhinder. Het is dan ook belangrijk dat gekeken wordt of een locatie geschikt
is voor een luidruchtig evenement.
Overbetuwe heeft maar weinig geschikte locaties voor het houden van evenementen. Vooral de
wat grootschaliger evenementen zijn hier moeilijk te plaatsen. Wel kan een aantal pleinen en
locaties van geringere omvang tegelijkertijd ingezet worden. Deze spreiding van evenementen
over de diverse locaties is ook een beleidsmatige keuze. Door de spreiding wordt de druk voor de
omwonenden en andere gebruikersgroepen verlicht. Dit betekent dat evenementen niet elke keer
op een beperkt aantal (dezelfde) locaties gehouden moeten worden. De diversiteit aan mogelijke
locaties, die verspreid over het jaar inzetbaar zijn, is in kaart gebracht. Een raamwerk van
evenementen, waarbij het aanbod evenwichtig verdeeld wordt over de zomer- en wintermaanden,
zorgt er voor dat regelmatig een toeristisch-recreatieve aantrekkelijke activiteit plaatsvindt.
Op of rond sportparken kent Overbetuwe nog een aantal bruikbare evenementenlocaties, geschikt
voor specifieke (grootschalige) evenementen. Deze locaties zijn met name geschikt omdat
voorzieningen (parkeren, een goede ontsluitingsstructuur) en faciliteiten (stroom, water, riolering
e.d.) beschikbaar zijn.

4.2

Beperken overlast door geluidsnormering
Vanwege het incidentele karakter zijn evenementen, zoals kermissen, popconcerten en degelijke,
geen inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Evenementen met (live-)muziek vormen
echter een bron van potentieel geluidoverlast dat het stellen van grenswaarden wellicht te
overwegen is. Wettelijk zijn er geen geluidsnormen voor evenementen omdat geluidsnormen altijd
betrekking hebben op het voorkomen van geluidhinder en bij evenementen sprake is van een
ontheffing van onder meer de bepalingen omtrent geluidsoverlast.

Beleidsuitspraak:
De evenementen die in de gemeente worden georganiseerd leiden niet tot veel klachten.
Genoeg reden om het huidige aantal evenementen reëel te noemen. Dit niveau tast de
leefbaarheid niet aan.
Zoals

gezegd

is

geluidshinder

bij

evenementen

niet

bij

voorbaat

te

voorkomen.

Aangezien evenementen qua tijdsduur meestal beperkt zijn, vindt men deze vorm van hinder in
het algemeen acceptabel. In het merendeel van de gevallen gaat het daar om. Door verschillende
evenementenlocaties aan te wijzen, en daarmee de geluidshinder te spreiden, komt men
grotendeels tegemoet aan dit probleem. Daarmee is het echter nog niet opgelost. Immers, niet
alle locaties zijn geschikt voor het houden van luidruchtige evenementen zonder dat er sprake is
van geluidhinder. Het is dan ook belangrijk dat gekeken wordt of een locatie geschikt is voor een
luidruchtig evenement.
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Beleidsuitspraak:
Type 3-evenementen hebben voor wat betreft het aspect geluid geen apart regime nodig
omdat ze in de praktijk weinig hinder veroorzaken en daarom geen overmatige belasting
vormen voor de leefomgeving. Dergelijke activiteiten zijn veelal beperkt van omvang en
hebben geen significante geluidsinvloed op de omgeving. Sturen op eindtijd en de
verplichting om de woningen in de directe omgeving (straal van 100 meter) in kennis te
stellen biedt voldoende waarborgen om (overmatige) hinder te voorkomen.
Beleidsuitspraak:
Overbetuwe kiest er ook uitdrukkelijk voor om voor type 2-evenementen geen
geluidsnormen in vergunningen op te nemen. Wel verlangt de gemeente akoestisch
relevante informatie (situering podia, opstelling van geluidsboxen, e.d.) bij de
vergunningsaanvraag.
In de Evenementennota gemeente Overbetuwe 2007 zijn begin- en eindtijden voor evenementen
vastgelegd.
Voor de grootschalige type 1-evenementen dient, indien deze worden georganiseerd wel
vroegtijdig zicht te bestaan over de optredende geluidsniveaus. Voor dergelijke evenementen acht
de gemeente het van belang aan geluidsniveaus ter plaatse van woningen normen te stellen.
De te stellen normen dienen in ieder geval ter voorkoming van gehoorschade bij omwonenden.

4.3

Communicatie
De opeenvolging van evenementen (drie of vier weekenden achter elkaar) leidt ertoe dat de grens
bij de omwonenden wordt bereikt: de emmer loopt over, dus mensen gaan klagen.
Probleem hierbij is dat de klachten niet geheel toe te kennen zijn aan het evenement dat op dat
moment plaatsvindt, maar ook gedeeltelijk aan voorgaande evenementen. Bij handhaving van het
onderhavige evenement is het lastig te beoordelen in hoeverre de klachten direct zijn toe te
wijzen aan het betreffende evenement. Dit vergt dus de nodige aandacht bij vergunningverlening.
Door te werken met een evenementenkalender wordt het aantal evenementen beter gespreid in
de tijd of over verschillende locaties.
Als bewoners weten wanneer evenementen plaatsvinden en aan welke regels de evenementen
moeten voldoen is de acceptatie hoger. Een geschikt communicatiemiddel voor de bewoners is
een evenementenkalender (zie onderstaand kader). Buiten het gehanteerde beleid wordt in de
procedure ook de ongeschreven regel van een evenementenkalender gehanteerd. Aan het einde
van elk jaar kunnen organisatoren de datum en locatie voor zijn/haar evenement kenbaar maken.
De datum van het evenement wordt vervolgens op de evenementenkalender geplaatst.
Deze kalender wordt elk jaar gepubliceerd, zodat in een vroeg stadium burgers al ingelicht zijn.
Het is juridisch niet mogelijk om aan de evenementenkalender een definitieve status toe te
kennen. De evenementenkalender is informatief bedoeld.
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Periodiek overleg met omwonenden van de belangrijkste evenementenlocaties kan bevorderlijk
zijn voor een goede communicatie tussen gemeente en bewoners. Dit kan de acceptatie van
evenementen en eventueel optredende geluidsoverlast vergroten, omdat omwonenden serieus
genomen worden en weten waar ze aan toe zijn.
Evenementenkalender
In de evenementenkalender wordt aangegeven op welke locatie welke grote
en middelgrote evenementen dat jaar plaatsvinden en aan welke regels deze
evenementen moeten voldoen. Ook wordt aangegeven waar bewoners met
hun klachten over geluidsoverlast terecht kunnen en wat er met hun klachten
gebeurt. Verder wordt beschreven wat bewoners moeten weten als ze zelf
een (klein) evenement willen organiseren. Vanuit de taak van de overheid om
de gezondheid van burgers te beschermen is het bovendien belangrijk dat er
informatie in staat over de gevaren op gehoorschade bij evenementen.

Beleidsuitspraak:
Overbetuwe kiest ervoor om voor het einde van elk kalenderjaar de evenementenkalender
voor het volgende jaar vast te stellen en te publiceren.
De evenementenkalender 2007 is bijgevoegd als bijlage 2.
Een tweede doelgroep voor de communicatie zijn de organisatoren van evenementen. Zij moeten
geïnformeerd worden over de uitgangspunten van het geluidbeleid en over de procedure van
vergunningverlening. Dit moet tijdig gebeuren om de overgang van de oude situatie naar het
nieuwe beleid soepel te laten verlopen.

4.4

Toezicht/handhaving
Handhaving van de regels en voorwaarden bij evenementen is van zeer groot belang.
Overlast wordt onaanvaardbaar als regels of voorschriften worden overtreden. Het gaat daarbij in
het bijzonder om voorschriften die betrekking hebben op eindtijden en geluidsnormen.
Bij handhaving van de diverse normen en voorwaarden zijn diverse disciplines betrokken. Om een
goede handhaving te kunnen realiseren is duidelijkheid vereist over de rolverdeling tussen de
verschillende betrokkenen. Bij evenementen fungeert de politie als eerste aanspreekpunt voor
meldingen en klachten van geluidsoverlast. De politie beoordeelt globaal of de klachtmelding
terecht is. Indien de politie van oordeel is dat de melding terecht is, wordt in overleg met de
organisator van het evenement het geluidsniveau bijgesteld. In de APV van de gemeente
Overbetuwe is deze bevoegdheid van de politie opgenomen.
Mocht deze aanpak niet leiden tot het gewenste effect, namelijk het staken van de vermoedelijke
overtreding, dan wordt contact opgenomen met de geluidsmedewerker van de gemeente om door
middel van metingen, het werkelijke geluidsniveau vat te leggen. Deze aanpak komt overeen met
het gemeentelijke protocol voor de afhandeling van klachtmeldingen van inrichtingen
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Het constateren van overtreding van vergunningsvoorschriften kan ook verschillende andere
gevolgen hebben. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kan deze onmiddellijk
beëindigd worden en kan proces-verbaal worden opgemaakt. Uiteraard kan de overtreding
gevolgen hebben voor de toekomst. Deze gevolgen kunnen zijn:
het beëindigen van het evenement;
het opleggen van een preventieve dwangsom;
het voorschrijven van een strenger regime bij een volgend evenement.
De omstandigheden van het geval bepalen welke sanctie zal worden toegepast. Uitgangspunt is
dat de overtreding direct wordt beëindigd of een volgende keer wordt voorkomen. Er zijn echter
gevallen denkbaar waarbij het onmiddellijk beëindigen van de overtreding op gespannen voet
staat met de handhaving van de openbare orde, of evenredig zwaar is in verhouding tot de
schade die door belanghebbenden wordt ondervonden. In die gevallen zullen er slechts
consequenties voor de toekomst aan de overtreding verbonden worden.

4.5

Klachtenregistratie en -behandeling
In veel gemeenten komen klachten over geluidshinder van evenementen verspreid binnen en
wordt niet goed geregistreerd wat de bron is van de hinder. Bovendien kunnen klagers buiten
kantooruren lang niet altijd bij de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu of de politie terecht.
Voor een goede klachtenafhandeling is het van belang een protocol op te stellen. In dit protocol
wordt beschreven wie erop uit gestuurd moet worden om direct actie te ondernemen
(politie, milieuhandhaver of beiden). Ook wordt in het protocol aangegeven wat geregistreerd
moet worden om klachtenafhandeling achteraf mogelijk te maken. Een derde onderdeel van het
protocol is een beschrijving van de werkwijze om de klager op te hoogte te stellen van de
afhandeling van zijn/haar klacht.

k:\doc\m\2005\028701\m2005028701r005 versie 004 definitief.doc 12-06-2009

19

M.2005.0287.01.R005
Nota Geluid en evenementen - Gemeente Overbetuwe

5.

Procesmatige inbedding
Een ieder die een (groot) evenement wil organiseren binnen de gemeente Overbetuwe dient op
grond van het bepaalde in artikel 2.2.2 van de APV een evenementenvergunning aan te vragen.
In verband met de procedure van inspraak dient de aanvraag voor een evenement minimaal
12 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente zijn ontvangen.
De inhoudelijke afwegingen moeten in het proces van het verlenen of weigeren van de ontheffing
op het juiste moment aan bod komen. Dit is de procesmatige inbedding van het beleid. In dit
hoofdstuk is hiervoor een aanzet voor een protocol uitgewerkt.
1. Vooroverleg
Betrokken afdelingen: Publiekszaken en Bestuurs- en Managementondersteuning.
Acties:
het opvoeren van het onderwerp „evenementenlawaai als agendapunt van het vooroverleg;
het

aanreiken

van

(algemene)

informatie

over

het

gemeentelijk

beleid

inzake

„evenementenlawaai‟ aan de organisator;
screenen of het evenement bijzondere aandacht verdiend:
type 1 en type 2-evenementen verdienen speciale aandacht; voor deze type evenementen
moet vooraf akoestische informatie worden overhandigd;
voor type 3-evenementen wordt vooraf geen nadere akoestische informatie verlangd;
bepaalde categorieën worden niet als evenement aangemerkt (buurtbarbecues, privé- en
buurtfeesten, (grootschalige) activiteiten in scholen, etc.
2. Geluidsoverleg
Betrokken afdelingen: Bouwen, Wonen en Milieu (team Bedrijven).
Acties:
het beoordelen van het akoestisch onderzoek of de akoestische informatie van het
evenement;
het voeren van overleg over de mogelijkheden om vermijdbare overlast te voorkomen;
3. Ontheffing verlenen
Betrokken afdelingen: Bestuurs- en Managementondersteuning en Publiekszaken.
Acties:
overeenkomstig het gemeentelijk beleid handelen:
óf vergunning verlenen onder voorschriften, al dan niet met maatregelen;
óf vergunning weigeren.
als het evenement past binnen de evenementenkalender en het gemeentelijke locatiebeleid,
dan deze van toepassing verklaren en de voorschriften opnemen in de vergunning;
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is dat niet het geval, dan nader overleg over alternatieve locatie of maatregelen treffen om
aan de voorschriften ter voorkoming van vermijdbare hinder voldoen en de vergunning onder
voorschriften verlenen.
4. Toezicht houden / handhaven
Betrokken afdelingen: Bouwen, Wonen en Milieu (team Bedrijven) i.s.m. politie.
Acties:
voor

aanvang

van

het

evenement

samen

met

de

organisator

bekijken

of

het

evenemententerrein conform de ontheffings-voorschriften is ingericht;
nagaan of de muziekinstallaties/overige installaties conform het akoestisch onderzoek worden
ingezet (duur, tijdstip, soort materieel);
nagaan of de bronvermogens van de maatgevende geluidsbronnen kloppen;
wanneer het evenement is afgelopen beoordelen of de organisator zich aan de eindtijden
heeft gehouden;
indien de ontheffing wordt nageleefd: bevindingen kort en bondig rapporteren voor het
dossier;
is dat niet het geval, dan rapporteren en actie ondernemen.
5. Klachtenregistratie
Betrokken afdelingen: Bestuurs- en Managementondersteuning.
Acties:
de politie fungeert als eerste aanspreekpunt voor klachten en meldingen van overlast;
bij terechte klachtmelding, wordt gezocht naar oplossing in overleg;
bij geen overeenstemming, controle geluidsniveaus door geluidsmedewerker Team Bedrijven;
rapportage van bevindingen (vastleggen, constateringen, feiten en gemaakte afspraken);
terugkoppeling naar klager, over de afhandeling van de melding.
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Raming van de tijdsbesteding voor de werkzaamheden
Uitvoering van werkzaamheden leggen een beslag op de ambtelijke organisatie. In het
onderstaande overzicht is de geraamde tijdsbesteding van de verschillende betrokkenen
weergegeven. Het verlenen van vergunningen voor evenementen is geen nieuwe gemeentelijke
taak.
type 1

type 2

totaal

Publiekszaken

6

2,5

31

uur

vooroverleg

2

0,5

geluidsoverleg

0

0

ontheffing verlenen

4

2

toezicht & handhaven

0

0

klachtenregistratie

0

0
85

uur

Bouwen, Wonen en Milieu
Bedrijven/Beleid

20

6,5

vooroverleg

2

1

geluidsoverleg

4

1

ontheffing verlenen

8

2

toezicht & handhaven

4

2

klachtenregistratie

2

0,5

26

9

116

uur

evaluatie (totaal type 1 en 2)

16

16

uur

Publiekszaken

4

Bouwen, Wonen en Milieu

12

totaal:

de totalen zijn gebaseerd op jaarlijks 1 type 1-evenement en 10 type 2-evenementen
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6.

Alle beleidskeuzes op een rij

De evenementen die in de gemeente worden georganiseerd leiden niet tot veel klachten. Genoeg
reden om het huidige aantal evenementen reëel te noemen. Dit niveau tast de leefbaarheid niet
aan.
Type 3-evenementen hebben voor wat betreft het aspect geluid geen apart regime nodig omdat
ze in de praktijk weinig hinder veroorzaken en daarom geen overmatige belasting vormen voor de
leefomgeving. Dergelijke activiteiten zijn veelal beperkt van omvang en hebben geen significante
geluidsinvloed op de omgeving. Sturen op eindtijd en de verplichting om de woningen in de
directe omgeving (straal van 100 meter) in kennis te stellen biedt voldoende waarborgen om
(overmatige) hinder te voorkomen.
Overbetuwe kiest er ook uitdrukkelijk voor om voor type 2-evenementen geen geluidsnormen in
vergunningen op te nemen. Wel verlangt de gemeente akoestisch relevante informatie (situering
podia, opstelling van geluidsboxen, e.d.) bij de vergunningsaanvraag.
Overbetuwe kiest ervoor om voor het einde van elk kalenderjaar de evenementenkalender voor
het volgende jaar vast te stellen en te publiceren.
Arnhem, 23 april 2009
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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Bijlage 1

Aanpak en beleidsregels
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Aanpak en beleidsregels inzake het beperken van geluidsoverlast vanwege evenementen.

1.

AANVRAAG

1.1

De aanvraag ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007
(APV), aangaande een vergunning voor het houden van en evenement

voor

geluidsoverlast, moet uiterlijk 12 weken voor de festiviteiten, of zoveel eerder als gelet op
de aard van de beoogde ontheffing nodig is, zijn ingediend, compleet met akoestische
gegevens.
1.2

De aanvraag moet voldoende duidelijk en concreet zijn. De aanvraag moet voor het
overige voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt.

1.3

De aanvraag vermeldt de locatie en de begin- en eindtijden van het evenement waarvoor
vergunning wordt gevraagd.

1.4

De aanvraag gaat vergezeld van akoestisch informatie waarin (voor type 2-evementen) de
opstelling van podium/podia en de opstelling van de geluidsinstallatie(s) staan aangegeven.

1.5

Vergunningaanvrager dient een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de aanvraag te
voegen, indien dat voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag noodzakelijk is.

1.6

De aanvraag voor een type 1-evenement gaat vergezeld van een akoestisch rapport waarin
naast de opstelling van podium/podia en de opstelling van de geluidsinstallatie(s) tevens
staat aangegeven welke geluidbelasting (tijdgemiddelde geluidniveaus LAR,LT en piekniveaus
LA,max) op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen en andere geluidgevoelige
bestemmingen zal optreden.

2.

ONTHEFFINGVERLENING

2.1

Een wettelijk kader met rechtstreeks toepasbare normen voor geluidhinder in geval van
evenementen ontbreekt. Voor type 2 en type 3-evenementen worden geen geluidsnormen
aan de vergunning verbonden.

2.2

Voor type 1 –evenementen vindt de beoordeling van de toelaatbare geluidsnormen zoveel
mogelijk plaats overeenkomstig/analoog aan de in de nota “Evenementen met een
luidruchtig karakter”, van augustus 1996 gestelde normen, met dien verstande dat de
optredende geluidniveaus maximaal ter plaatse van referentiepunten niet meer mag
bedragen dan 85 dB(A).

2.3

Bij vergunningverlening wordt uitdrukkelijk aandacht geschonken aan de situering van
podia en geluidsinstallaties, teneinde overmatige hoge geluidsniveaus ter plaatse van
woningen te voorkomen;

2.4

Ingevolge artikel 2.2.2 APV, kunnen aan de vergunning voorschriften en beperkingen
worden verbonden; hiertoe vindt overleg plaats tussen de afdelingen Publiekszaken,
Bestuurs- en Managementondersteuning en het team Bedrijven van de afdeling Bouwen,
Wonen en Milieu en de politie.
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2.5

De omwonenden en direct belanghebbenden worden door de houder van de vergunning
ruim tevoren geïnformeerd over de activiteiten, de begin- en eindtijden en de aan
vergunning verbonden voorschriften.

2.6

De vergunning wordt minimaal een week voorafgaande aan de aanvang van het
evenement op de gemeentelijke infopagina van Het Gemeentenieuws en anderszins
bekendgemaakt, zodat belanghebbenden de reële mogelijkheid hebben vooraf de nodige
rechtsbeschermingsmiddelen aan te wenden.

2.7

Ook de politie wordt direct een afschrift van de ontheffing en voorschriften verstrekt.

2.8

Inzake afsluiting van overwegen en wegen moeten gemeente en ontheffinghouder vooraf
in overleg met de gemeente en zonodig politie de nodige afspraken maken.

3.

HANDHAVING

3.1

Mandatering handhaving

3.1.1

Aangewezen ambtenaren van de gemeente, die belast zijn met het toezicht op de naleving
van de Algemene Plaatselijke Verordening, zijn bevoegd het evenement stil te leggen indien
die festiviteiten plaatsvinden:
a. zonder de vereiste APV-vergunning;
b. in afwijking van de verleende APV-vergunning en de daarbij behorende voorschriften.

3.1.2

De in het eerste lid bedoelde ambtenaren maken van het stilleggen binnen twee werkdagen
na de dag van het stilleggen proces-verbaal op en delen dit in afschrift mede aan degene tot
wie het bevel tot stilleggen is gericht.

3.1.3

Het bevel tot stilleggen geldt totdat de aangewezen ambtenaar aangeeft dat het evenement
mag worden hervat.

3.1.4

Om herhaling van de overtreding te voorkomen wordt besloten dat na afloop van het
evenement een gesprek tussen de organisator en één vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur zal plaatsvinden.

3.2

Ingeval vergunning is verleend, maar de voorschriften worden overtreden:

3.2.1

Het overtreden van geluidsnormen en de geluidoverlast moeten zo veel mogelijk objectief
worden geconstateerd.

3.2.2

Voor aanvang van het evenement wordt samen met de organisator bekeken of het
evenemententerrein conform de vergunningsvoorschriften is ingericht. Vanzelfsprekend
wordt ook bekeken of de begintijd van het evenement overeenkomt met de genoemde tijd
in de vergunning;

3.2.3

Een klacht over geluidsoverlast komt in eerste instantie veelal van een omwonende. Deze zal

3.2.4

Indien meetapparatuur en specifiekere deskundigheid nodig is en een aangewezen

de klacht bij de politie melden. De politie schat in eerste instantie in of de klacht reëel is.
ambtenaar op dat moment oproepbaar is, kan de politie die ambtenaar oproepen om de
overtreding mee te kunnen vaststellen.
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3.2.5

Op nader te bepalen momenten, wanneer extra risico op overlast bestaat, kan uit preventief
oogpunt ook zonder voorafgaande klachten worden gemeten en gecontroleerd.

3.2.6

De desbetreffende ambtenaar, bij voorkeur in aanwezigheid van de politie, deelt aan de
aanwezige verantwoordelijke namens vergunninghouder de overtreding mede en sommeert
deze die overlastveroorzakende festiviteiten te stoppen.

3.2.7

Indien de aard van de klachten/overtreding daartoe aanleiding geeft wordt de burgemeester
opgeroepen om ter plaatse te besluiten tot al dan niet intrekking van de vergunning c.q.
stopzetting.

3.2.8

Zonodig

wordt

ook

een

waarschuwing

bestuursdwang

aangezegd;

indien

nodig

(bijvoorbeeld bij een schadelijke en/of onveilige situatie door overlast) wordt door de politie,
op aangeven van de burgemeester direct tot uitoefening van bestuursdwang overgegaan.
3.2.9

Het is aan de politie ter beoordeling of bij overtreding van de vergunningsvoorschriften
strafrechtelijk wordt opgetreden en naast het gemeentelijke proces-verbaal ook door de
politie proces-verbaal wordt opgemaakt en eventueel verder actie wordt ondernomen
(preventieve hechtenis, in beslag nemen van goederen etc.).

3.2.10 Wanneer het evenement is afgelopen zal worden gecontroleerd of de organisator zich aan
de eindtijden heeft gehouden; tevens zal door de aangewezen ambtenaar worden
nagegaan of er geen schade aan publieke eigendommen is ontstaan en of het terrein
schoon is achtergelaten.
3.3.

Ingeval geen vergunning is verleend

3.3.1

Gelet op de aard van het evenement die overlast kunnen veroorzaken (type 1 of type 2evenement) kan niet getolereerd worden dat zonder vergunning wordt gewerkt. Alle
betrokkenen zijn van deze regel op de hoogte of dienen zich hiervan op de hoogte te
stellen. Uitgangspunt is dat overlast tegengegaan moet worden of moet worden beperkt.

3.3.2

Indien het een festiviteit betreft waarvoor evident geen vergunning behoeft te worden
aangevraagd, omdat van enige geluidsproductie of andere overlast van betekenis geen
sprake kan zijn, dan zal er ook geen klacht komen en behoeft niet te worden ingegrepen.

3.3.3

Het gaat niet aan om bij geconstateerd ontbreken van een in redelijkheid vereiste
vergunning bij festiviteiten waar beduidend geluid wordt gemaakt het ingrijpen nog afhankelijk te maken van een geluidsmeting teneinde geluidsoverlast vast te stellen.
Aanmerkelijk geluidveroorzakende festiviteiten waarbij de vereiste vergunning ontbreekt
zullen worden stilgelegd.

3.3.4

Aangezien evenementen, waarvoor geen vergunning is verleend, meestal niet vooraf bij
de gemeente bekend zijn, zullen nagenoeg alle klachten daaromtrent rechtstreeks bij de
politie binnenkomen; het ligt voor de hand dat in die gevallen niet de gemeente maar de
politie constateert dat de vereiste vergunning ontbreekt en sprake is van een reële klacht,
proces-verbaal

opmaakt

en

het

evenement

stillegt.

Tussenkomst

van

gemeenteambtenaren en/of -bestuurders is daarbij in beginsel niet nodig. De politie meldt
de eerstvolgende werkdag de geconstateerde overtreding bij de afdeling Handhaving van
de gemeente.
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Zonodig, bijvoorbeeld ingeval van twijfel, neemt de politie direct contact op met bedoelde
ambtenaren en/of de burgemeester en kan overeenkomstig het hiervoor genoemde artikel
3.2.8 tot bestuursdwang worden overgegaan.
3.3.5

Wil de organisator alsnog het evenement organiseren zal vooralsnog de officiële procedure
van aanvraag en vergunningverlening moeten worden gevolgd. Daar is de nodige tijd mee
gemoeid, waar de overtreder/aanvrager rekening mee moet houden.

4.

AANSPRAKELIJKHEID

4.1.

De uit het stopzetten van een evenement voortvloeiende (vertragings)schade is voor risico
van de overtreder. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelen
en schade voortvloeiend uit het laten stopzetten of het handhaven van voorschriften in
het kader van de vergunningverlening daaromtrent.

5.

BEKENDMAKING

5.1

De aanpak en de beleidsregels worden door de gemeente algemeen gepubliceerd en aan
de politie in het bijzonder bekendgemaakt.

5.2

De gemeente zal daarnaast voor zover mogelijk de beleidsregels bekendmaken aan
organisatoren van de betreffende evenementen.
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Bijlage 2

Evenementenkalender 2009
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7.

Plaats/Datum

Januari
Oosterhout, 10 januari
Oosterhout, 11 januari
Elst, 11 januari
Herveld, 16 en 17 januari
Oosterhout, 17 januari
Oosterhout, 18 januari
Elst, 23 januari
Elst, 24 januari
Elst, 24 januari
Elst, 25 januari
Elst, 30 januari
Elst, 31 januari
Oosterhout, 31 januari
Elst, 31 januari
Zetten, 31 januari
Valburg, 31 januari

Februari
Oosterhout, 1 februari
Herveld, 1 februari
Oosterhout, 6 februari
Slijk-Ewijk, 6 februari
Elst, 6 februari
Slijk-Ewijk, 7 februari
Driel, 7 februari
Elst, 7 februari
Elst, 8 februari
Herveld, 8 februari
Elst, 8 februari
Elst, 13 februari

Evenement

Pronkzitting C.V. De Wielewoalers
Prinsenreceptie (Dorpshuis)
Werenfridus kerkconcert
Toneeluitvoering
Pronkzitting C.V. De Wielewoalers
JeJo Schaatsen
Pronkzitting C.V. De Batsers
Pronkzitting C.V. De Batsers
Swingnight in „De Hucht‟
Pronkzitting C.V. De Batsers
Pronkzitting C.V. De Batsers
Pronkzitting C.V. De Batsers
Country Church Concerts
Lampionnenoptocht
Lampionnenoptocht
Lampionnenoptocht

Organisatie

C.V. De Wielewoalers
C.V. De Wielewoalers
Comité Werenfridus Concerten
Toneelclub CVC
C.V. De Wielewoalers
JeJo
C.V. De Batsers
C.V. De Batsers
Tersteeg Entertainment
C.V. De Batsers
C.V. De Batsers
C.V. De Batsers
D. van Altena
Oranjevereniging Elst
Oranjevereniging Zetten-Hemmen
Oranjevereniging Valburg

Country Church Concerts
D. van Altena
Themaconcert “De 4 elementen” in De Hoendrik Muziekvereniging St. Willibrordus
Herveld-Andelst
JeJo Disco
JeJo
Pronkzitting C.V. De Waalkanters
C.V. De Waalkanters
Pronkzitting C.V. Zet „m Op
C.V. Zet „m Op
Pronkzitting C.V. De Waalkanters
C.V. De Waalkanters
Pronkzitting C.V. De Toorenuulen
J.F. Essers
Pronkzitting C.V. Zet „m Op
C.V. Zet „m Op
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)
Comité Werenfridus Concerten
Winterwandeling
Museumboerderij Den Tip
Pronkzitting C.V. Zet „m Op
C.V. Zet „m Op
Pronkzitting C.V. Zet „m Op
C.V. Zet „m Op
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Inlichtingen/Telefoonnummer

www.dewielewoalers.nl, cvdewielewoalers@hetnet.nl
www.dewielewoalers.nl, cvdewielewoalers@hetnet.nl
(0481) 371690
(0488) 452620
www.dewielewoalers.nl, cvdewielewoalers@hetnet.nl
(06) 24472684, teszz234@msn.com
www.batsers.nl, cvdebatsers@orange.nl
www.batsers.nl, cvdebatsers@orange.nl
www.swingnight.nl
www.batsers.nl, cvdebatsers@orange.nl
www.batsers.nl, cvdebatsers@orange.nl
www.batsers.nl, cvdebatsers@orange.nl
(0481) 481661; d.vanaltena@wanadoo.nl
(0481) 371285
(0488) 452073; rafranken@zonnet.nl
(06) 14732262

(0481) 481661; d.vanaltena@wanadoo.nl
(0488) 451686
(06) 24472684; teszz234@msn.com
www.dewaalkanters.nl; j.blom@freeler.nl
www.zetmop.nl
www.dewaalkanters.nl; j.blom@freeler.nl
(026) 4742779/(06) 55804094; magda.frans@wanadoo.nl
www.zetmop.nl
(0481) 371690
info@museumboerderijdetip.nl
www.zetmop.nl
www.zetmop.nl
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7.

Plaats/Datum

Vervolg februari
Elst, 14 februari
Elst, 15 februari
Elst, 20 februari
Oosterhout, 21 februari
Elst, 21 t/m 24 februari
Driel, 21 t/m 24 februari
Elst, 22 februari
Elst, 22 februari
Oosterhout, 22 februari
Oosterhout, 23 februari
Oosterhout, 24 februari

8.

Plaats/Datum

Maart
Slijk-Ewijk, datum n.t.b.
Elst, 8 maart
Oosterhout, 15 maart
Driel, 15 maart 2009, 14 uur

Oosterhout, 20 maart
Herveld-Andelst, 22 maart
Hemmen, 26, 27, 28 en 29 maart
Elst, 29 maart

Evenement

Pronkzitting C.V. Zet „m Op
Pronkzitting C.V. Zet „m Op
Seniorenbal C.V. De Batsers
Carnavalsmis
Groot Carnaval
3 Dolle Dagen C.V. De Toorenuulen
Elster Carnavalsoptocht
Batsers Buute Carnaval
Carnavalsoptocht/ Gemaskerd bal
Kindercarnaval
Frühshoppen/Vastenavondbal

Evenement

Organisatie

C.V. Zet „m Op
C.V. Zet „m Op
C.V. De Batsers
C.V. De Wielewoalers
C.V. De Batsers; C.V. Zet „m Op
J.F. Essers
V.E.K.O.
C.V. De Batsers
C.V. De Wielewoalers
C.V. De Wielewoalers
C.V. De Wielewoalers

Organisatie

Inlichtingen/Telefoonnummer

www.zetmop.nl
www.zetmop.nl
www.batsers.nl; cvdebatsers@orange.nl
www.dewielewoalers.nl; cvdewielewoalers@hetnet.nl
www.batsers.nl; www.zetmop.nl
(026) 4742779/(06) 55804094; magda.frans@wanadoo.nl
(0481) 372005; www.veko-elst.nl
www.batsers.nl; cvdebatsers@orange.nl
www.dewielewoalers.nl; cvdewielewoalers@hetnet.nl
www.dewielewoalers.nl; cvdewielewoalers@hetnet.nl
www.dewielewoalers.nl; cvdewielewoalers@hetnet.nl

Inlichtingen/Telefoonnummer

Kijkdagen + veiling
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)
Dansfestival

Veilinghuis Timothy
Comité Werenfridus Concerten
C.V. De Wielewoalers

(0481) 482396 / info@veilinghuistimothy.nl
(0481) 371690
www.dewielewoalers.nl / cvdewielewoalers@hetnet.nl

Korenconcert van het Koninklijk Winterswijk
Mannenkoor en Gemengd Koor "Cantorije",
Plaats: R.K. Kerk in Driel, Kerkstraat 25
JeJo Disco
Vastenaktie Sponsorloop
Toneelstuk California Suite
Koopzondag met levensliedkoren

Gemengd Koor 'Cantorije'

026-4742484

JeJo
MOV Herveld-Andelst
Vereniging Toneel Groep Hemmen
E.O.V.

(06) 24472684 / teszz234@msn.com
(0488) 454379
www.toneelgroephemmen.nl
www.eovelst.nl / bestuur@eovelst.nl
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7.

Plaats/Datum

Evenement

Organisatie

Inlichtingen/Telefoonnummer

April
Diverse kernen, datum n.t.b.
Diverse kernen, datum n.t.b.
Zetten, datum n.t.b.

Kom in de Kas
Nationaal Museumweekend
Kermis

Diverse bedrijven
Oranjevereniging Zetten/Hemmen

www.komindekas.nl
www.museumweekend.nl
(0488) 452073; rafranken@zonnet.nl

Heteren, 1 april

Heterense Parkenwandeling

Wandelteam Liefkenshoek

(026) 4722214

Hemmen, 2, 3 en 4 april
Elst, 3 en 4 april (20.00 uur)

Vereniging Toneel Groep Hemmen
Toneelvereniging Kunst en Vermaak

www.toneelgroephemmen.nl
nicogabriels@hetnet.nl; Tel. 0481-378168

Herveld, 4 april

Toneelstuk California Suite
Toneeluitvoeringen: Jonas weet het wel en
Hoxofiebel
Bazaar t.b.v. Protestantse kerk (CVC-gebouw)

Protestantse Vrouwen Groep Herveld

(0488) 454055; bjoerink@kpnplanet.nl

Driel, 5 april

Palmpasenoptocht

M. Selman

(06) 22954732; moniqueselman@hotmail.com

Elst, 11 april
Elst, 12 april

Swingnight in „De Hucht‟
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)

Tersteeg Entertainment
Comité Werenfridus Concerten

www.swingnight.nl
(0481) 371690

Herveld, 13 april
Elst, 13 april

Paaseieren zoeken
10e Oldtimer Paasrit (Bedrijvenpark De Aam)

Museumboerderij Den Tip
H. Arentsen

info@museumboerderijdetip.nl
(0481) 375384; arentsenmeubelen@hetnet.nl

Elst, 17 april

Ambassadeursavond

Creatief Centrum Elst

scc.elst@overbetuwe.net; www.creatiefelst.nl

Zetten, 22 t/m 25 april
Driel, 23 en 24 april (Hofplein bij de
Oldenburg)
Slijk-Ewijk, 25 en 26 april

Kermis
Bezoek Classic Express

Zetten/Hemmen Oranjevereniging
Muziekvereniging Concordia Driel

(0488) 452073; rafranken@zonnet.nl
www.concordia-driel.nl

Bloesemfair

B&B de Remketting

info@deremketting.nl

Herveld, 26 april

Bloesem fietstocht

Museumboerderij Den Tip

info@museumboerderijdetip.nl

Diverse kernen, 30 april

Viering Koninginnedag

Oranje-verenigingen

Zie gemeentegids

Mei
Oosterhout, mei t/m aug.
Oosterhout, 1 mei
Diverse kernen, 4 mei
Diverse kernen, 5 mei
Heteren, 6 t/m 9 mei
Elst, 9 mei
Elst, 9 mei
Slijk-Ewijk, 16 mei
Elst, 16 mei
Oosterhout, 17 mei
Zetten, 21 mei

Tentoonstelling „Beelden in de Bongerd‟
JeJo Disco
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Kermis
Straatmuzikantenfestival
Rommelmarkt Dorpsstraat
O.N.A.-loop
Impact Outdoor
JeJo Zwemmen
Wizet Jaarmarkt
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G. Berns
JeJo
Diverse organisaties
Diverse organisaties
Duursma B.V.
E.O.V.
Buurtvereniging Elst 1250
Gymvereniging O.N.A
Guss Music
JeJo
Wizet

(0481) 481071/(06) 27320612; geberns@wanadoo.nl
(06) 24472684; teszz234@msn.com
Zie gemeentegids
Zie gemeentegids
(0227) 591609; www.kermisorganisatieduursma.nl
www.eovelst.nl; bestuur@eovelst.nl
(0481) 374330; hchoogelander@orange.nl
(0481) 481576
www.gussmusic.com; info@gussmusic.com
(06) 24472684; teszz234@msn.com
(0488) 452745
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Zetten, 21 t/m 23 mei
Elst, 23 en 24 mei
Elst, 30 mei
Zetten, 30 mei
Elst, 31 mei
Juni
Slijk-Ewijk, n.t.b.
Elst, 1 juni
Elst, 1 juni
Herveld/-Andelst, 1 t/m 6 juni
Elst, 4 t/m 6 juni
Driel, 6 juni (partycentrum de
kersentuin)
Driel, 7 juni (Sosabowskiplein)
Elst, 7 juni
Oosterhout, 7 juni
Oosterhout, 12 juni
Elst, 13* juni
Dodewaard, 13 en 14 juni
Elst, 16 t/m 19 juni
Herveld, 16 t/m 19 juni

9.

Plaats/Datum

Vervolg juni
Elst, 19 t/m 21 juni
Oosterhout, 26 t/m 28 juni
Elst, 20 juni
Valburg, 20 en 21 juni
Elst, 26 en 27 juni
Herveld, 28 mei
Elst, 29 juni t/m 5 juli
Driel, 29 juni t/m 5 juli
Driel, 30 juni t/m 7 juli

Feestweekend Meifeesten
Grote internationale modelbouwdagen
Snuffelmarkt Supp.Ver. Spero
9e Allgaier – Porsche dag
18e 1e Pinksterdag Wandeltocht

SV. Excelsior
Hobma modelbouw
Th. Spaan
Henk Berns
A.W.M. Geerlings

(0488) 454376; JoopCornelissen@hotmail.com
(06) 53170800; info@hobmamodelbouw.nl
(06) 25541829; T.Spaan6@chello.nl
h.berns@telfort.nl; zie flyer
arnoldgeerlings@hetnet.nl; www.wsvdeviersprong.nl

Kijkdagen + veiling
Koopzondag Elst op Stelten
P.W.A. Taptoe Elst
Avondvierdaagse Herveld-Andelst
Voorjaarskermis
Receptie i.v.m. het 90-jarig jubileum

Veilinghuis Timothy
E.O.V. Apeldoorn 2000
J. Hommes
S.J.O.C.
Duursma B.V.
Muziekvereniging Concordia Driel

(0481) 482396; info@veilinghuistimothy.nl
bestuur@eovelst.nl; www.apeldoorn2000.nl
(0481) 371063; j.hommes@planet.nl; www.pwa-elst.nl
(0488) 452301
(0227) 591609; www.kermisorganisatieduursma.nl
www.concordia-driel.nl

Blaaskapellenmiddag (aanvang 14.00 uur)
Luikse Markt
JeJo Leemkuildag
JeJo Disco
Swingnight in „De Hucht‟
Betuwe podium 2009 De Kolk Waalbanddijk
Gezins Avondvierdaagse
Fietsvierdaagse Herveld/Andelst

Muziekvereniging Concordia Driel
C.V. Zet „m Op
JeJo
JeJo
Tersteeg Entertainment
Toneel-vereniging De Vriendenkring
A. Paardekoper
G.T. van de Pol-Veens

www.concordia-driel.nl
(06) 51996941
(06) 24472684; teszz234@msn.com
(06) 24472684; teszz234@msn.com
www.swingnight.nl
(0488) 421207; (06) 51640606
(0481) 373493; andrepaardekoper@hotmail.com
(0488) 451600; grevandepol@kpn.nl

Evenement

10e wijkfestijn BV. De Kist
Zomerspektakel
Eshofmarkt
Kunstroute Valburg
Midzomernacht carnaval Rio d‟Elst aan de Linge
Openluchtconcert St. Willibrordus uit Herveld
Open Jeugdtoernooi
Kersenfeesten Driel
Avondvierdaagse
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Organisatie

W.J.F. Lefering
C.V. De Wielewoalers
A. v.d. Brink
L. van Amsterdam
C.V. Zet „m Op
Museum- boerderij Den Tip
E.T.V. De Helster
M. Selman
H. Weijman

Inlichtingen/Telefoonnummer

(0481) 373338 / (06) 38711831; w.lefering@chello.nl
cvdewielewoalers@hetnet.nl; www.dewielewoalers.nl
(0481) 372383 ; ahvandenbrink@chello.nl
(0488) 431753
www.zetmop.nl
info@museumboerderijdetip.nl
secretariaat@etvdehelster.nl
(06) 22954732; moniqueselman@hotmail.com
(06) 40579045; henkweijman@planet.nl
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Juli
Driel, n.t.b.
Driel, 5 juli
Elst, 6 t/m 12 juli
Elst, 17 juli
Elst, 20 juli
Diverse kernen, 21 juli
Elst, 27 juli t/m 2 aug.
10.

Plaats/Datum

Voetbalwedstrijd tegen eredivisieclub
Stratenloop Driel
Open Veteranentoernooi
Ontvangst Overbetuwse Vierdaagselopers
Rabobank Vierdaagseconcert
Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse
Elster Open Toernooi
Evenement

RKSV Driel
Dorpsraad Driel
E.T.V. De Helster
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe
E.T.V. De Helster
Organisatie

www.rksvdriel.nl
www.stratenloopdriel.nl
secretariaat@etvdehelster.nl
(0481) 362300; info@overbetuwe.nl
(0481) 362300; info@overbetuwe.nl
www.vierdaagsenijmegen.com
secretariaat@etvdehelster.nl
Inlichtingen/Telefoonnummer

Augustus
Zetten, n.t.b.

Excelsior 1 - Prominententeam

SV. Excelsior

(0488) 454376; JoopCornelissen@hotmail.com

Slijk-Ewijk, 9 aug.

Zomermarkt

C.V. De Waalkanters

j.blom@freeler.nl; www.dewaalkanters.nl

Elst, 23 aug.

Luikse Markt

C.V. Zet „m Op

(06) 51996941

Elst, 23 t/m 27 aug.

Kinderspeelweek (Sportveld „De Helster‟)

S. van der Wielen

(0481) 374687; kinderspeelweekelst@hotmail.com

Driel, 23 t/m 28 aug.

Kinderspeelweek

H. Weijman

(06) 40579045; henkweijman@planet.nl

Valburg, 24 t/m 29 aug.

Kinderdorp

S.T.O.V.

(0488) 431764; marjolijnhouterman@telfort.nl

Elst, 28 en 29 aug.

Trekkertrek A.J.K. (Rijkerswoerd)

B. Nab

(06) 27012629; café@viersprongvalburg.nl

Slijk-Ewijk, 29 aug.

Dick‟s Picknick

D. van Altena

(0481) 481661; d.vanaltena@wanadoo.nl

Elst, 29 aug.**

Full House Festival (Rijkerswoerdse Plassen)

Guss Music

www.gussmusic.com; info@gussmusic.com

September
Zetten, n.t.b.
Slijk-Ewijk, n.t.b.
Elst, 4 t/m 6 sept.
Elst, 5 sept.
Elst, 5 september
Herveld, 6 sept.
Elst, 7 sept.

Landelijke Brandweer Wedstrijden
Kijkdagen + veiling
Najaarskermis
Peerdepop C.V. De Batsers
Open dag
Boerenwandeling
Elster Najaarspaarden-markt

Brandweer Overbetuwe Groep Zetten
Veilinghuis Timothy
Duursma B.V.
C.V. De Batsers
Creatief Centrum Elst
Museum-boerderij Den Tip
Gemeente Overbetuwe

(06) 22292776; JHDunnen@hetnet.nl
(0481) 482396; info@veilinghuistimothy.nl
(0227) 591609; www.kermisorganisatieduursma.nl
cvdebatsers@orange.nl; www.batsers.nl
scc.elst@overbetuwe.nl; www.creatiefelst.nl
info@museumboerderijdetip.nl
(0481) 362309
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11.

Valburg, 11 t/m 13 sept.

Valburgse Zomerfeesten

B.S.J. Huisman

Alle kernen, 12 sept.
Driel e.o., 12 sept.
Driel, 12 t/m 14 sept.
Elst, 13 sept.
Driel, 19 sept.
Elst, 19* sept.
Oosterhout, 19 t/m 21 sept.
Elst, 27 sept.

Open Monumentendag
Polentocht Driel
Najaarskermis
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)
Airborne Herdenking
Swingnight in „De Hucht‟
Kermis
Koopzondag Vrijwilligersmarkt

Stimova
G.V. Luctor et Emergo Driel
Duursma B.V.
Comité Werenfridus Concerten
Driel-Polen-comité
Tersteeg Entertainment
Oranjevereniging Oosterhout
E.O.V.

Plaats/Datum

Evenement

Oktober
Heteren, 2 t/m 4 okt.

Herdenkingsweekend Heteren

Never Forget Them

(06) 27292693; www.never-forget-them.nl

Herveld, 4 okt.
Elst, 8 t/m 10 okt.

Herfstfietstocht
Vogeltentoonstelling SNGN “Het wapen van Elst”

Museumboerderij Den Tip
A.T.J. Straatman

info@museumboerderijdetip.nl
(0481) 462812; BBstraatman@hetnel.nl

Elst, 11 okt.

Werenfridus kerkconcert 14.30 uur

Comité Werenfridus Concerten

(0481) 371690

Herveld, 24 okt.
Oosterhout, 31 okt.

Oliebollenactie CVC
Oliebollenactie

A. Crum
C.V. De Wielewoalers

(0488) 452620
cvdewielewoalers@hetnet.nl; www.dewielewoalers.nl

Elst, 31 okt.

Vogeltentoonstelling

Ver. van Vogelliefhebbers “Vogellust”

(0481) 353936

November
Slijk-Ewijk, n.t.b.
Elst, 1 nov.
Driel, 6 en 7 nov.
Herveld, 7 nov.
Elst, 8 nov.
Slijk-Ewijk, 8 nov.
Elst, 8 nov.
Oosterhout, 11 nov.
Oosterhout, 14 nov.
Elst, 14 nov.
Elst, 14 nov.

Kijkdagen + veiling
Vogeltentoonstelling
Vogeltentoonstelling
Slachtdag
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)
Prinsenwissel Dorpshuis Beatrix
H. Werenfridusconcert (Elster Mannenkoor i.s.m.
Muziekvereniging Crescendo Elden)
Prinsentreffen
Aftreden Prins Carnaval (Dorpshuis)
Koopzondag, Intocht St. Nicolaas
Prinsenbal C.V. De Batsers
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Organisatie

info@zomerfeestenvalburg.nl;
www.valburgsezomerfeesten.nl
dhpols@tiscali.nl of J.Zwartkruis@overbetuwe.nl
www.polentochtdriel.nl; (06) 20851886
(0227) 591609; www.kermisorganisatieduursma.nl
(0481) 371690
(026) 47 22 773
www.swingnight.nl
06-47161699
www.eovelst.nl; bestuur@eovelst.nl
Inlichtingen/Telefoonnummer

Veilinghuis Timothy
Ver. van Vogelliefhebbers “Vogellust”
C. Verhoeven
Museum-boerderij Den Tip
Comité Werenfridus Concerten
C.V. De Waalkanters
Henk Schouten

(0481) 482396; info@veilinghuistimothy.nl
(0481) 353936
(026) 4742190; c.verhoeven@hetnet.nl
info@museumboerderijdetip.nl
(0481) 371690
j.blom@freeler.nl; www.dewaalkanters.nl
(0481) 373171; lies.henk@hetnet.nl

C.V. De Wielewoalers
C.V. De Wielewoalers
E.O.V.
C.V. De Batsers

cvdewielewoalers@hetnet.nl
cvdewielewoalers@hetnet.nl
www.eovelst.nl; bestuur@eovelst.nl
cvdebatsers@orange.nl; www.batsers.nl
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11.

Plaats/Datum

Vervolg november
Heteren, 14 nov.
Driel, 15 nov.
Elst, 21* nov.
Valburg, 26 nov.
Zetten, 28 nov. (Vluchtheuvelkerk )
Elst, eind nov.

12.

Plaats/Datum

December
Elst, n.t.b.
Zetten, 11 dec.
Hemmen, 12 dec.
Driel, 12 dec.
Elst, 13 dec.
Zetten, 13 dec.
Driel, 19 dec.
Elst, 20 dec.

Evenement

Intocht St. Nicolaas
Intocht St. Nicolaas
Swingnight in „De Hucht‟
Intocht St. Nicolaas
Concert (20.00 uur)
Speculaasactie Scouting Elst

Evenement

Winterfestijn Overbetuwe
Wizet Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Werenfridus kerkconcert (14.30 uur)
Decemberconcert (aanvang 15.30 uur)
Jubileumconcert (aanvang 19.30 uur)
Koopzondag
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Organisatie

St. Nicolaascomité
M. Muller
Tersteeg Entertainment
S.T.O.V.
Gemengd koor Together
Scouting Elst

Organisatie

Stichting Winterfestijn/E.O.V
Wizet
Dorpsvereniging Hemmen
M. Altink
Comité Werenfridus Concerten
Koor "Animato" uit Zetten
Muziekvereniging Concordia Driel
E.O.V.

Inlichtingen/Telefoonnummer

(026) 4723151
(06) 21563184; mmuller@pn.nl
www.swingnight.nl
(026) 4723176; verbe23@hetnet.nl
wilmack2002@yahoo.com
(0481)
376515;
henk68@xs4al
l.nl
Inlichtingen/Telefoonnummer

www.winterfestijnoverbetuwe.nl; bestuur@eovelst.nl
(0488) 452745
(0488) 422826; secretariaat-dvh@planet.nl
(026) 4742484
(0481) 371690
kcowarnaar@planet.nl ; tel. 0488-451797
www.concordia-driel.nl
www.eovelst.nl; bestuur@eovelst.nl
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Bijlage 3

Geraadpleegde bronnen
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Geraadpleegde bronnen:
1.

Gemeente Overbetuwe, Evenementenkalender 2009;

2.

Gemeente Overbetuwe, Evenementennota 2007;

3.

Inspectie VROM-zuid, “Evenementen met een luidruchtig karakter”, augustus 1996;
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