Toetsschema Festiviteitenregeling

bijlage C

Als de Festiviteitenregeling van toepassing is. Met het schema hieronder is na te gaan of een festiviteit met gebruikmaking van de
festiviteitenregeling kan worden georganiseerd.
Het schema is een hulpmiddel en geen vervanger van de regeling. Bij onduidelijkheden is de tekst van de regeling bepalend!
Mag u gebruik maken van de regeling?
De Festiviteitenregeling is op de meeste inrichtingen van toepassing. Waarschijnlijk ook op uw bedrijf.
Bedrijven in de agrarische sector en vergunningplichtige (grote) bedrijven mogen geen gebruik maken van de
festiviteitenregeling. Deze hebben soms een eigen regeling.
Nee
Neem contact op met de gemeente
JA
Betreft het een incidentele festiviteit?
Op de dagen die als collectieve festiviteiten zijn aangewezen behoeven inrichtingen hun festiviteiten niet te
melden!
Incidentele festiviteiten dienen altijd te worden gemeld als de verwachting is dat daarbij meer geluid wordt
gemaakt dan bij reguliere exploitatie is toegestaan.
Nee
Melding voor collectieve activiteit niet nodig, randvoorwaarden wel
van toepassing!
JA
Is het aantal toegestane dagen gebruikt?
- inrichtingen mogen met gebruik making van deze regeling twee keer per jaar een festiviteit
organiseren.
- inrichtingen mogen met gebruik making van deze regeling één keer per jaar een festiviteit op een
buitenterrein, behorend bij de inrichting, organiseren. (sportaccomodaties mogen daarbij ook de
veldverlichting langer aan houden!)
- horeca-, sport, en recreatiebedrijven mogen vijf keer per jaar een festiviteit organiseren.
- de categorie horeca met muziek mag 12 keer per jaar een festiviteit organiseren, dit zijn inrichtingen zoals
café 's, discotheken en zaalaccomodaties
JA
In lopend jaar zijn lawaaimakende festiviteiten niet meer toegestaan!

Nee
Kan voldaan worden aan de vier randvoorwaarden?
1. Tijdig indienen melding: dwz uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de festiviteit

2. Verruimde geluidsnormen niet overschrijden:

3. De eindtijd voor de verruimde geluidsbelasting in acht nemen:
Tot 2:00 uur mag meer geluid worden gemaakt, daarna moet worden voldaan aan de reguliere
geluidsnormen.
4. Bij buitenactiviteit aan de randvoorwaarden voor buitenactiviteiten voldoen:

Nee
Deze festiviteit mag niet plaatsvinden!!

JA
Festiviteit is toe te staan!

Wel tijdig melden!

Zie ommezijde voor toelichting

Toetsschema Festiviteitenregeling

bijlage C

Toepassing Festiviteitenregeling toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden

Van de nieuwe Festiviteitenregeling kan een groot aantal bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen gebruik maken. Landbouwbedrijven
en inrichtingen die een milieuvergunning hebben kunnen geen gebruik maken van de Festiviteitenregeling.
De regeling is van toepassing op festiviteiten binnen de grenzen van de inrichting zowel binnen als buiten op het eigen terrein.
Lawaaimakende activiteiten buiten de grenzen van een inrichting zoals bijvoorbeeld muziek bij straatfeesten en op podia, terrassen e.d. in de
openbare ruimte of op (bedrijfs)terreinen opengesteld voor publiek dienen met een evenementenvergunning geregeld te worden.

Hieronder is met voorbeelden aangegeven bij welk soort feesten de Festiviteitenregeling van toepassing kan zijn.

Voorbeeld 1 op het werk
Ter gelegenheid van een jubileum wil de inrichtinghouder van een timmerwerkplaats een besloten feest voor personeel en
genodigden houden. Het (dans-)feest zal plaatsvinden in een deel van de werkplaats op het terrein van de inrichting.
De melding wordt tijdig ingediend
Bij de beoordeling van de melding wordt vastgesteld dat het feest om 24:00 uur is afgelopen en dat het dichtstbij gelegen gevoelig
object ligt op 50 meter.
Conclusie: festiviteit kan worden georganiseerd, melding is voldoende!

Voorbeeld 2 bij de sportclub
Ter gelegenheid van een veteranentoernooi op zaterdag wil de club er een feestelijke gezinsdag van maken met voor ieder wat wils.
Er is een muziekband ingehuurd en voor de jeugd zijn er op het sportveld activiteiten gepland die tot 24:00 uur duren de muziek
op een buitenpodium zal om 1:00 uur stoppen. Bij de beoordeling wordt vastgesteld dat de dichtstbijgelegen woningen op voldoende
afstand liggen zodat de geluidsbelasting daar minder dan 80 dB(A) is.
Conclusie: festiviteit kan door gaan en de buitenverlichting kan ook na 23:00 uur ingeschakeld blijven.

Voorbeeld 3 in zaal of café
Voor de 12e keer binnen een kalenderjaar dient de uitbater van een horecagelegenheid een melding in voor een festiviteit.
De uitbater vermeld als eindtijd 3:00 uur. In het verleden werd dit toegestaan op grond van de 12-dagenregeling.
Onder die regeling golden er in het geheel geen geluidsnormen. Voor 2007 gold wel een sluitingstijd van 2:00 uur . Een niet voorzien
bijkomend effect van het vrijgeven van de sluitingstijden was dat sindsdien de gehele nacht onbeperkt geluid kan worden gemaakt.
De festiviteitenregeling verbindt aan het maken van meer geluid, anders dan voorheen, een maximum voor geluid en een eindtijd.
Conclusie: een festiviteit organiseren kan voor de laatste keer in het lopende jaar en vanaf 2:00 uur gelden de reguliere geluidsnormen.

Voorbeeld 4 op de markt
Winkeliers aan de markt willen samen met een radio-omroeporganisatie een muziekfeest organiseren. Met als eindtijd 2:00 uur.
Het maken van muziek vindt zowel op een podium alsook in twee horecagelegenheden plaats.
Conclusie: de horecagelegenheden kunnen gebruik maken van de festiviteitenregeling echter voor het gebruik van de markt dient een
evenementenvergunning te worden verkregen.

Voorbeeld 5 thuis
Iemand wil in eigen tuin een feest organiseren en vraagt dat aan.
Conclusie: de regeling is enkel van toepassing bij bedrijven (inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer) dus een particulier feest
kan hiermee niet worden geregeld. Voor particulieren geld dat men geen overlast voor omwonenden mag veroorzaken.

