
Richtlijnen voor eenmalige trouw – partnerlocaties

1. Slechts schriftelijke verzoeken, voorzien van een ingevuld formulier

“aanvraag huwelijk- of registratielocatie” worden in behandeling genomen,

tegen betaling van de daarvoor gestelde aanvraagleges zoals vermeld in de

legesverordening;

2. De gemeente verplicht zich om binnen 6 weken schriftelijk kenbaar te maken

aan de aanvrager of de gevraagde locatie wordt toegewezen; Indien er

informatie van de omgevingsdienst nodig is dan is deze termijn 13 weken.

3. De toetsing van de gevraagde locatie vindt plaats door, of onder

verantwoording van de manager Dienstverlening;

4. De criteria die worden gehanteerd bij de toetsing t.a.v. de geschiktheid van

de gevraagde locatie betreffen in ieder geval de volgende:

- de locatie dient zich binnen de gemeentegrenzen van Zuidplas te

bevinden. Voor boten betekent dit dat zij een officiële ligplaatsvergunning

voor de gemeente Zuidplas dienen te hebben.

- de locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat

maatschappelijk aanvaard is;

- bij de aanvraag dient de toestemming van de rechthebbende te worden

overlegd op de voorgestelde locatie;

- de locatie dient ten tijde van het huwelijk of registratie openbaar te zijn; vrij

toegankelijk voor een ieder die aanwezig wilt zijn.

- de locatie moet veilig zijn. Als er sprake is van een locatie die nog niet

eerder is gebruikt voor een huwelijksvoltrekking dan voert de ambtenaar

van de burgerlijke stand een inspectie uit. Bij gebouwen, die nog niet

eerder zijn gebruikt en waarin horeca en of bedrijven zijn gevestigd moet

er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik worden overlegd.

Indien dit ontbreekt, kan contact opgenomen worden met de

omgevingsdienst. Op dinsdag zit Carolien Priem bij de gemeente Zuidplas,

te bereiken op 088-5450402 (ODMH) of mobiel: 06-12167942

Bij twijfel over de veiligheid kan een email gestuurd worden met daarbij

alle benodigde informatie naar de brandweer zodat zij ons kunnen

adviseren: info@brandweer.vrhm.nl

- Overige:

a. Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen;

b. De ceremonie vindt plaats op maandag t/m zaterdag: tussen 9.00 uur

en 21.00 uur, met uitzondering van het gemeentehuis daar kan op

zaterdag alleen getrouwd worden tussen 9.00 en 17.00 uur.

c. Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 9.00 uur of na 21.00

uur en het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige

geluidsbron bedraagt niet meer dan 80 dB(A);

d. De ceremonie vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad of

vormt geen belemmering of gevaar voor het verkeer en hulpdiensten.

e. Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van

minder dan 25 m2 per object.
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5. Voor de inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen van de locatie is

het bruidspaar verantwoordelijk;

6. Elke aangewezen locatie wordt slechts voor de duur van de ceremonie als

gemeentehuis aangemerkt.

7. De verschuldigde leges worden jaarlijks aangepast en zijn vastgelegd in de

legesverordening;

8. De ceremonie vindt plaats zonder bode. De (buitengewoon) ambtenaar van

de Burgerlijke Stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger;

9. De ceremonie door de buitengewoon ambtenaar duurt maximaal 45 minuten.

De hoogte van de leges is hierop afgestemd;

10. Het is niet toegestaan een huwelijk te voltrekken in één ceremonie waarbij

het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgenootschap.


