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Collegebesluit 
 
Gelezen het collegevoorstel over Wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort 
 
Datum  : 21 oktober 2014  
 
Nummer  : 3.C.4 
 
Openbaar  
 
 
Besluit om:  
 
Besluit om: 
1. Het besluit van 4 februari 2014, nummer 3.1, waarbij het wijzigingsplan Binnenstad – 

Westluidense Poort is vastgesteld, te wijzigen voor wat betreft beslispunt 1, conform 
bijlage 1. De digitale versie van het gewijzigde plan beschikbaar te stellen onder 
NL.IMRO.0281.WZ00010-va02; 

2. De vakcommissie Ruimte over deze besluiten te informeren middels bijgevoegde 
informatienota (bijlage 2). 

 
 
Besluit: 
Conform advies besloten. 

 
 
 
 
 
 

De loco-secretaris, 
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Besluit om: 

1. het besluit van 4 februari 2014, nummer 3.1, waarbij het wijzigingsplan Binnenstad – 
Westluidense Poort is vastgesteld, te wijzigen voor wat betreft beslispunt 1, conform bijlage 1. De 
digitale versie van het gewijzigde plan beschikbaar te stellen onder NL.IMRO.0281.WZ00010-
va02; 

2. de vakcommissie Ruimte over deze besluiten te informeren middels bijgevoegde informatienota 
(bijlage 2). 

 
 
Inleiding 
Op 4 februari 2014 heeft uw college het wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort gewijzigd vastgesteld. 
Tegen dit wijzigingsplan zijn beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 
Tijdens de nog lopende beroepsfase is gebleken dat er redenen zijn om het wijzigingsplan op enkele 
onderdelen aan te passen. Het gaat om de volgende onderdelen:  

• de mogelijkheid van evenementen binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer', en 
• de toegestane optredens op het cultuurplein. 

 
Met dit voorstel besluit uw college om uw eerdere besluit te wijzigen. Dit voorstel ligt nu voor omdat dit 
gewijzigde besluit onderdeel moet gaan uitmaken van de beroepszaak bij de Raad van State. 
 
Beoogd effect 
De realisatie van het project Westluidense Poort en een bioscoop planologisch mogelijk maken. 
 
Argumenten 
1.1 Dit voorstel betreft een juridische reparatie als gevolg van recente jurisprudentie  
Op basis van inmiddels uitgekristalliseerde rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State moet worden geconcludeerd dat het in een bestemmingsplan onbeperkt mogelijk maken van 
evenementen niet is toegestaan. De artikelen 4.1 en 5.1 van de planregels voldoen niet aan deze rechtspraak. 
Om die reden is een wijziging van het eerder genomen besluit gewenst. 
 
1.2 Dit biedt de kans om meer waarborgen ter voorkoming van overlast in het plan op te nemen 
Het cultuurplein naast het te realiseren Cultuurgebouw, biedt ruimte aan culturele activiteiten, passend bij het 
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Cultuurcluster. Daarbij kan worden gedacht aan het houden van optredens. Van deze op cultuur gerichte 
activiteiten en optredens zal niet of nauwelijks overlast uitgaan. Het woon- en leefklimaat van de omgeving zal 
dan ook niet in het geding zijn, zodat de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan een gegeven is. 
Desondanks is, nu het wijzigingsplan toch wordt aangepast in verband met evenementen, het wenselijk om in 
het plan enige beperkingen te stellen aan culturele optredens op het cultuurplein. Dit om zodoende te 
reguleren dat activiteiten die gelet op de bestemming en gelet op de culturele activiteiten in het Cultuurcluster 
de facto niet zullen voorkomen, ook in planologische zin zijn uitgesloten. 
 
1.3 Dit besluit kan genomen worden conform artikel 6:19 Awb 
Uit jurisprudentie blijkt dat het toegestaan is om lopende een beroepsprocedure met toepassing van artikel 
6:19 Awb een besluit te wijzigen. Uit de jurisprudentie blijkt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de 
belangen van eerdere zienswijzenmakers. Door de zienswijzenmakers in deze procedure in de gelegenheid te 
stellen hun zienswijze over het voornemen kenbaar te maken, is hieraan voldaan. Daar is door slechts één 
persoon gebruik van gemaakt. Zie voor de reactie en het antwoord daarop de bijgevoegde reactienota. 
 
2. Dit is gebruikelijk. 
De commissie Ruimte wordt altijd geïnformeerd over de vaststelling van een wijzigingsplan. Met dit 
wijzigingsbesluit wordt het vaststellingsbesluit gewijzigd en daarom dient de commissie hierover ook 
geïnformeerd te worden. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het schrappen van evenementen is niet in overeenstemming met de gebruikelijke regeling in 
bestemmingsplannen 
Het onbeperkt toestaan van evenementen komt in meer (onherroepelijke) bestemmingsplannen van de 
gemeente Tiel voor. Dit is onder andere het geval in het bestemmingsplan 'Binnenstad'. In de loop van 2015 
zal worden gestart met de voorbereidingen van een integrale herziening van het gehele bestemmingsplan 
'Binnenstad'. Het is de bedoeling om die algehele herziening in 2017 vast te stellen. Bij die herziening zal voor 
de gehele binnenstad de vraag aan de orde komen waar en onder welke voorwaarden evenementen zijn 
toegestaan. Met deze algehele herziening in het vooruitzicht is besloten om voor dit moment de mogelijkheid 
van evenementen geheel uit het wijzigingsplan voor de Westluidense Poort te schrappen. 
 
Aanpak / uitvoering 
Het wijzigingsbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage (beroepstermijn Raad van State). De digitale versie van 
het plan wordt beschikbaar gesteld onder NL.IMRO.0281.WZ00010-va02. Gelijktijdig wordt dit besluit 
toegestuurd aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met het verzoek dit besluit te 
betrekken in de aanhangige beroepszaak. 
 
Communicatie 
Via de reguliere kanalen. Daarnaast worden degenen die beroep tegen het wijzigingsplan hebben ingediend 
per brief geïnformeerd over dit besluit. 
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Bijlage(n) 
1. Wijzigingen planregels en plantoelichting wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort 
2. informatienota wijzigingsbesluit Westluidense Poort 
3. reactienota wijzigingsbesluit 
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Wijzigingen planregels en plantoelichting 
Wijzigingsplan Binnenstad - Westluidense Poort 
 
 
Het besluit van 4 februari 2014 wordt op een aantal punten gewijzigd. Het betreft een aantal 
onderdelen in de planregels en in de plantoelichting. De verbeelding blijft ongewijzigd. In deze 
notitie worden de wijzigingen weergegeven. 
 
Wijzigingen planregels 
In verband met de aanpassingen in het wijzigingsplan worden de planregels als volgt gewijzigd: 
 
1. Aan artikel 3 wordt een specifieke gebruiksregel toegevoegd luidende: 
 

3.3 Specifieke gebruiksregel 
Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan: 
a het gebruik van gronden in de open lucht ten behoeve van optredens, met dien verstande 
dat op maximaal 12 dagen per jaar optredens zonder gebruik van versterkte muziek zijn 
toegestaan in de periode tussen 9 en 23 uur. 

 
2. In artikel 4.1 worden de evenementen geschrapt. De tekst van 4.1 luid dan als volgt: 
 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a groenvoorzieningen; 
b bermen en beplanting; 
c paden en bruggetjes; 
d speelvoorzieningen; 
e jongeren ontmoetingsplaatsen; 
f waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
g beeldende kunstwerken; 
h nutsvoorzieningen; 
i een parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 
 
met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
3. In artikel 5.1 worden de evenementen geschrapt. De tekst van 5.1 luid dan als volgt: 
 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a wegen, straten en paden; 
b voet- en rijwielpaden; 
c (fiets)parkeervoorzieningen; 
d groenvoorzieningen; 
e waterhuishoudkundige doeleinden en -voorzieningen, waterberging en waterlopen; 
f nutsvoorzieningen; 
g een parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
h speelvoorzieningen; 
i standplaatsen ten behoeve van markten en dergelijke; 
j terrassen ten behoeve van aangrenzende horecavoorzieningen; 
k uitstallingen ten behoeve van aangrenzende detailhandelsvoorzieningen; 
l beeldende kunstwerken; 
m tuinen; 
n wachtruimten ten behoeve van het openbaar vervoer; 
 
met de daarbij behorende: 
o bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 

4. Als gevolg van dit besluit wordt het IDN gewijzigd in NL.IMRO.0281.WZ00010-va02 en 
wordt in 4.2.1. en 5.2.1 in de aanhef de verwijzing naar 4.1 aangepast ingevolge de hiervoor 
genoemde gewijzigde opsomming. 
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Wijzigingen plantoelichting 
In verband met de aanpassingen in het wijzigingsplan wordt ook de toelichting op dat plan op 
onderdelen gewijzigd. Het gaat om de volgende onderdelen van de toelichting:  
 
1. Par. 1.4; in deze (nieuw toegevoegde) paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de 

aanpassing van het wijzigingsplan, luidende: 
 

1.4 Wijzigingen in het plan 
Nadat het wijzigingsplan al was vastgesteld, is besloten het wijzigingsplan op enkele onderdelen 
aan te passen. De aangebrachte wijzigingen zien in de eerste plaats op het schrappen van de 
mogelijkheid van het houden van evenementen, dit in verband met rechtspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is een gebruiksbepaling toegevoegd voor 
de gronden in de open lucht met de bestemming 'Gemengd-6'. Die gebruiksbepaling komt erop 
neer dat in de open lucht optredens zijn verboden, op 12 dagen per jaar na. Op die 12 dagen zijn 
optreden zonder versterkte muziek en tussen 9 uur en 23 uur toegestaan. Deze wijziging is 
aangebracht teneinde nog meer te waarborgen dat het gebruik van het plangebied niet zal leiden 
tot onacceptabele overlast.' 

 
2. Par. 4.4 (Openbare ruimte); in deze paragraaf is een passage toegevoegd om duidelijk te 

maken dat optredens niet onbeperkt en onbegrensd zijn toegestaan. De paragraaf wordt als 
volgt gewijzigd: 

 
4.4 Openbare ruimte  
De Rechtbankstraat vormt de toegangsweg naar de binnenstad. Mede door de bomenrij en het 
mini stadsparkje aan de westzijde van de straat vormt dit een groene entree. 
 
Tussen de nieuwe gebouwen ten zuiden van de gracht ligt een cultuurplein. Vanwege zijn 
enigszins verhoogde ligging ook wel podium genoemd. Dit podium biedt ruimte aan culturele 
activiteiten, passend bij het cultuurcluster, zoals het houden van optredens. De optredens die zijn 
toegestaan, moeten ook passen bij de culturele omgeving. Om die reden is in het plan geregeld dat 
de optredens uitsluitend tussen 9 uur 's ochtends en 23 uur 's avonds zijn toegestaan, en dat het 
gebruiken van versterkte muziek niet is toegestaan. Verder is geregeld dat optredens op het 
cultuurplein op maximaal 12 dagen per jaar zijn toegestaan.  
Het plein biedt veel doorzichten naar zijn omgeving, zoals naar de Waal en naar de toekomstige 
bioscoop (via de steeg). Het hoogteverschil aan de zuidrand loopt naar het midden van het podium 
af via een vertrapping. Deze trappen kunnen eventueel dienst doen als tribune. Vanaf het plein 
loopt een pad naar een verblijfsplek op de dijk. Hier vandaan heeft men direct zicht over de Waal.  
 
De Huf van Burenstraat is gericht op een gemixt gebruik van auto's, fietsers en voetgangers. Auto- 
en fietsverkeer kunnen deze ruimte in beide richtingen gebruiken. In dit gebied wordt echter niet 
specifiek aangegeven, door lijnen en trottoirbanden, hoe het verkeer dient te rijden. Een subtiele 
geleiding van het verkeer wordt verkregen door het gebruik van straatmeubilair. Door deze manier 
van inrichten wordt een barrièrewerking tussen de twee planonderdelen, door de ligging van een 
weg, voorkomen. Verder ontstaat er ruimte voor het gebruik van deze ruimte als verblijfsruimte. 
Een functie die logisch gekoppeld is aan het Cultuurplein. 

 
3. Par. 6.3 (Bestemmingen en relatie met het moederplan); ook in deze paragraaf is een 

passage toegevoegd over de begrenzing van de optredens op het cultuurplein. Daarnaast 
zijn in deze paragraaf de passages geschrapt waarin stond dat binnen de bestemmingen 
'Groen' en 'Verkeer' evenementen zijn toegestaan. Hieronder wordt de wijziging 
weergegeven van het eerste deel van paragraaf 6.3. 

 
6.3 Bestemmingen en relatie met het moederplan 
Dit plan geeft uitvoering aan een wijzigingsmogelijkheid die opgenomen is in het bestemmingsplan 
'Binnenstad, eerste herziening'. De regels van dit wijzigingsplan zijn gebaseerd op de regels uit dat 
plan met inachtneming van de uitgangspunten waaronder de wijziging plaats kan vinden (zie 
paragraaf 2.4). Specifieke onderdelen van regels die niet relevant zijn voor dit wijzigingsplan, zijn 
weggelaten. 
 
Gemengd – 6 (artikel 3) 
In dit wijzigingsplan is er voor gekozen om de cultuur en ontspanningsfuncties en de 
maatschappelijke functies niet gescheiden te houden maar om een combinatie mogelijk te maken. 
Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat beoogde functies als een bibliotheek 
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(maatschappelijk) en bijvoorbeeld een muziek- of dansschool steeds vaker gebruik maken van 
eenzelfde gebouw en ruimten met elkaar delen. Deze bestemming maakt dit mogelijk. 
Deze bestemming is een combinatie van de bestemmingen 'Cultuur en ontspanning' en 
'Maatschappelijk' uit het bestemmingsplan Binnenstad, eerste herziening. Op het cultuurplein zijn 
activiteiten die passen bij de culturele en maatschappelijke voorzieningen in het Cultuurcluster 
toegestaan gedurende maximaal 12 dagen per jaar, tussen 9.00 en 23.00 uur en zonder gebruik 
van versterkte muziek. Daarnaast maakt deze bestemming ook de bouw van een ondergrondse 
parkeergarage mogelijk met de daarbij behorende toegangen. 
 
Groen (artikel 4) 
De gronden binnen de bestemming 'Groen' zijn bestemd voor groenvoorzieningen. Tevens kunnen 
de gronden worden ingericht ten behoeve van speelvoorzieningen en jongeren 
ontmoetingsplaatsen. Gebouwen zijn toegestaan ten behoeve van speelvoorzieningen, jongeren 
ontmoetingsplaatsen, waterhuishoudkundige doeleinden en nutsvoorzieningen.  
Ter plaatse van de specifieke aanduiding 'parkeergarage' is ook een ondergrondse parkeergarage 
toegestaan. 
 
Verkeer (artikel 5) 
In de bestemming 'Verkeer' zijn zowel de doorgaande wegen als de lokale wegen en de 
verblijfsgebieden als straten en pleinen opgenomen. Hier zijn naast verkeersdoeleinden ook 
groen, waterhuishoudkundige- en speelvoorzieningen mogelijk. Ter plaatse van de specifieke 
aanduiding 'parkeergarage' is ook een ondergrondse parkeergarage toegestaan. 
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Informatienota 
 
Aan: Commissie Ruimte 
Van: Team Beleid 
Onderwerp: Westluidense Poort Wijzigingsplan 
Portefeuillehouder C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld / L. Verspuij 
Datum collegebesluit 21 oktober 2014 
Geheimhouding:  Ja / Nee 
 
Kennisnemen van: 
 

• Het besluit van het college om het besluit van 4 februari 2014, waarbij het 
wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort is vastgesteld, te wijzigen 

1. Inleiding 
Op 4 februari 2014 is door het college het wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort 
vastgesteld. Tegen dit wijzigingsplan zijn beroepschriften ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Tijdens de nog lopende beroepsfase is gebleken dat er redenen zijn om het wijzigingsplan op 
enkele onderdelen aan te passen. Het gaat om de volgende onderdelen:  

• de mogelijkheid van evenementen binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer', en 
• de toegestane optredens op het cultuurplein. 

 
Met het wijzigingsbesluit van 21 oktober jl. is het voornoemde besluit gewijzigd. Dit gewijzigde 
besluit gaat onderdeel uitmaken van de beroepszaak bij de Raad van State. 

2. Kernboodschap 
Dit besluit betreft een juridische reparatie als gevolg van recente jurisprudentie  
Op basis van inmiddels uitgekristalliseerde rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State moet worden geconcludeerd dat het in een bestemmingsplan onbeperkt 
mogelijk maken van evenementen niet is toegestaan. De artikelen 4.1 en 5.1 van de planregels 
voldoen niet aan deze rechtspraak. Om die reden is de wijziging van het eerder genomen 
besluit gewenst. 
 
Dit biedt de kans om meer waarborgen ter voorkoming van overlast in het plan op te nemen 
Het cultuurplein naast het te realiseren Cultuurgebouw, biedt ruimte aan culturele activiteiten, 
passend bij het Cultuurcluster. Daarbij kan worden gedacht aan het houden van optredens. Van 
deze op cultuur gerichte activiteiten en optredens zal niet of nauwelijks overlast uitgaan. Het 
woon- en leefklimaat van de omgeving zal dan ook niet in het geding zijn, zodat de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid van het plan een gegeven is. Desondanks is, nu het wijzigingsplan toch 
wordt aangepast in verband met evenementen, het wenselijk om in het plan enige beperkingen 
te stellen aan culturele optredens op het cultuurplein. Dit om zodoende te reguleren dat 
activiteiten die gelet op de bestemming en gelet op de culturele activiteiten in het Cultuurcluster 
de facto niet zullen voorkomen, ook in planologische zin zijn uitgesloten. 

3. Gevolgen 
Het besluit van het college wordt toegezonden aan de Raad van State met het verzoek dit 
besluit te betrekken in de aanhangige beroepszaak. Het besluit van het college ligt tevens zoals 
gebruikelijk gedurende 6 weken ter inzage (beroepstermijn Raad van State).  
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4. Vervolg 
Naar verwachting wordt eind dit jaar de beroepszaak behandeld bij de Raad van State. Zodra er 
uitspraak is in deze beroepszaak wordt u hierover geïnformeerd. 
 

Bijlagen 
1. Wijzigingen planregels en plantoelichting wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense 

Poort 
2. reactienota 
 

Meer informatie: 
 
wijzigingsplan  
Contactpersoon  D. Kramer 
Telefoon: 63 72 12 
E-mail: dkramer@tiel.nl  
project WLP  
Contactpersoon  F. Bloem / F. Brugman 
Telefoon: 637198 
e-mail: fbloem@tiel.nl / fbrugman@tiel.nl  
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wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort 

 
Reactienota wijzigingsbesluit 

 
 
 

 
procedure 
8-10-2013  collegebesluit ontwerp-wijzigingsplan 
23-10-2013 publicatie ontwerpfase 
24-10-2013 start tervisielegging ontwerp (t/m 4-12-2013) 
december 2013/ 
januari 2014 behandeling zienswijzen 
4-2-2014  college van b&w: vaststelling 
23-9-2014 / 
6-10-2014  reactietermijn voornemen wijzigingsbesluit  
oktober 2014 college van b&w: wijzigingsbesluit vaststelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-10-14 

Wijzigingsoverzicht 

versie datum auteur aanleiding 
0.1 7-10-2014 DK 1ste concept 
1.0 13-10-2014 DK definitief 
    

 



versie 1.0 d. 13-10-2014  pag.  2 van 3 

 
Reacties 
 

 
Nr. 

 

 
Samenvatting zienswijzen 

 
Antwoord B&W 

 
1 
 

 
W. Hendriks 

 

1a Gezien grote overlast aan / bij het adres van indiener vanwege evenementen als 
Appelpop en Hippiefestival (op 10 meter van de voordeur) meent hij dat ieder 
additioneel / extra evenement er één teveel is. De Gemeente meent bijna onbe-
perkt festiviteiten toe te kunnen laten tot vlak bij de voordeur en houdt maar in 
zeer geringe mate rekening met omwonenden. In zijn optiek eigenlijk geen reke-
ning met omwonenden. 

Met het wijzigingsbesluit worden evenementen in het plangebied van het wijzigings-
plan volledig uitgesloten. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de 
gehele binnenstad (naar verwachting in 2017) komt de vraag aan de orde voor de hele 
binnenstad waar en onder welke voorwaarden evenementen worden toegestaan. Be-
woners worden dan ook weer betrokken bij de planvorming. 
Wel wordt in het plangebied op het cultuurplein beperkt (12x per jaar) buitenactiviteiten 
van de in het cultuurcluster gevestigde instellingen toegestaan. Het college is van me-
ning dat door het planologisch inperken van de mogelijkheden juist wel degelijk reke-
ning wordt gehouden met omwonenden en hun woongenot. 

1b Zelfs in relatie tot het onlangs uitgebreide puntensysteem zitten de bewoners 
volgens indiener ver aan de taks. Er kan en mag naar zijn mening geen festivi-
teit meer bij. 

Zie het antwoord onder 1a. 
Met betrekking tot het puntensysteem merkt het college op dat de maximale hinder-
score voor de gehele gemeente is opgesteld aan de hand van de evenementen die in 
2010 plaats hebben gevonden. Al een aantal jaren blijft het aantal evenementen op de 
Waalkade of in de buurt van de woning van indiener vrijwel onveranderd. 

1c Vergunningen voor festiviteiten worden gebaseerd op de evenementsduur. Er 
wordt geen rekening gehouden met opbouw en afbraak (bijvoorbeeld Appelpop 
1,5 week vooraf en afbraak nog een week). Voor omwonenden is de overlast 
dus langer. 

Zoals aangegeven bij het antwoord onder 1a worden met dit besluit evenementen uit-
gesloten in het wijzigingsplan. 
 
NB. Met name op verzoek van indiener is in de Evenementennota Tiel 2013 rekening 
gehouden met op- en afbouw. In de nota is opgenomen dat bij de hinderscore per dag 
op- en/of afbouw 5 punten extra wordt opgeteld bij de hinderscore van een evenemen-
tenterrein. Wanneer alle in Tiel georganiseerde evenementen op deze wijze worden 
gescoord, bedraagt de totale maximale hinderscore 1650 punten (dat was 1255 pun-
ten). Hierbij wordt uitgegaan van de situatie 2010. Dit betekent dat in totaal 395 punten 
extra zijn opgenomen in verband met de op- en afbouwdagen. In de praktijk komt het 
erop neer dat deze verhoging niet (per definitie) leidt tot meer evenementen. 

1d Er wordt gevraagd waarop gebaseerd is dat bij te houden activiteiten op het 
cultuurplein niet of nauwelijks van overlast sprake zal zijn. Naar de mening van 
indiener geeft iedere activiteit overlast aan omwonenden (geluidsoverlast, over-
last van mensen, hangjongeren, onveiligheid die toeneemt, beschadigingen, 
gegil, afval, rommel, enzovoorts). Indiener schat in dat de overlast na de activi-

De activiteiten op het cultuurplein passen bij het gebruik dat van het cultuurgebouw 
wordt gemaakt. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een balletuitvoering 
door kinderen, een theatervoorstelling, optreden van de muziekschool of een koorop-
treden. Dit in combinatie met de regeling van maximaal 12 dagen per jaar, een eindtijd 
van 23.00u en dat geen versterkte muziek mag worden gebruikt, is naar de mening 
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teit tot ver na 23.00u zal voortduren. Daarmee is het standpunt van indiener dat 
met dit voorstel de leefomgeving en het leefklimaat van de omgeving ernstig, 
nog ernstiger en onacceptabel, wordt verstoord. 

van het college voldoende om te concluderen dat er weinig, en in ieder geval geen 
onacceptabele overlast zal ontstaan voor de omwonenden. 

1e Indiener gaat niet akkoord met de toe te voegen regel, dat op 12 dagen per jaar 
optredens zouden moeten worden toegestaan en uitsluitend onversterkte mu-
ziek. Hij stelt zich op het standpunt dat iedere activiteit dient te worden aange-
vraagd en dat iedere activiteit meetelt in de serie activiteiten in deze omgeving 
en dat op- en afbouwdagen dienen mee te tellen in de af te geven vergunnin-
gen. 
Daarnaast is hij van mening dat 12 keer per jaar waarschijnlijk in de periode half 
april – half oktober plaats vinden en dat daarmee het aantal (buiten-)festiviteiten 
op 2 per maand komt. Dit komt bovenop de activiteiten die in dezelfde periode 
georganiseerd worden. 

Met dit wijzigingsbesluit worden de mogelijkheden voor evenementen en activiteiten uit 
het oorspronkelijke besluit van februari (vaststelling wijzigingsplan) aanzienlijk inge-
perkt. Evenementen zijn zelfs niet meer toegestaan. Zie ook de antwoorden onder 1a 
en 1c. 
Daarnaast geldt de Apv. In artikel 2:24 van de Apv Tiel 2014 staat dat onder evene-
ment wordt verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. 
Optredens van een koor of een theatervoorstelling dat voor iedereen toegankelijk is 
valt dus onder de vergunningplicht van artikel 2:25 van de Apv . Voor kleinschalige 
evenementen waarbij minder dan 100 bezoekers worden verwacht kan echter worden 
volstaan met een melding. 

1f Indiener geeft aan dat onversterkte muziek het niet minder erg maakt. Onver-
sterkt op 10 meter afstand kan vele malen erger zijn dan versterkt op 300 meter 
afstand. 

Versterkte muziek is vele malen harder dan onversterkte muziek en daardoor vaak 
hinderlijk. Het beperkt toelaten van onversterkte muziek zal daarentegen niet of nau-
welijks tot enig hinder leiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 




