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Barendrecht, 6 maart 2023 
 
Betreft: Incidentele festiviteiten horecagelegenheden Doormanplein 
 
Geacht college, 
 
Op 13 februari jl. ontvingen wij van u een brief, naar aanleiding van een toezegging in de vergadering van 
de commissie Ruimte van 17 januari jl. over het aantal incidentele festiviteiten van horecagelegenheden 
aan het Doormanplein (uw kenmerk 722899).  
 
In uw brief geeft u aan dat het horecagelegenheden is toegestaan om op basis van artikel 4:3 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maximaal 12 keer per jaar incidentele festiviteiten te organiseren.  
Bij een dergelijke incidentele festiviteit kan een horecagelegenheid afwijken van de geldende 
geluidsnormen. In uw brief geeft u een overzicht van het aantal keer dat horecagelegenheden op het 
Doormanplein in 2022 een incidentele festiviteit hebben gehouden. Over deze brief heeft de fractie van 
Echt voor Barendrecht (EVB) enkele nadere vragen: 
 

1. U geeft aan dat het horecagelegenheden in onze gemeente is toegestaan om 12 keer per jaar 
gebruik te maken van de mogelijkheid van het organiseren van een incidentele festiviteit. 
Bewoners van en rond het Doormanplein hebben bij ons aangegeven dat zij geregeld overlast 
ervaren van deze incidentele festiviteiten. Het gaat hier zowel om muziek als vertrekkend publiek 
met name bij “clubavonden”. Uit het overzicht in uw brief valt op te maken dat er soms wel 4 
incidentele festiviteiten per maand bij de horecagelegenheden op het Doormanplein plaatsvinden. 
Bent u van mening dat dit, met het oog op de woonfunctie die het oude dorp ook heeft, ook 
passend is? 

2. Het huidige horecabeleid van de gemeente Barendrecht dateert uit 2012. In het 
meerjarenprogramma “Barendrecht Werelddorp” geeft u aan dat er nieuw horecabeleid komt en 
dat dit uiterlijk in februari 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Kunt u aangeven hoe het 
hiermee staat? En maakt u voor dit beleid ook gebruik van een lijst met horecacategorieën op basis 
waarvan kan worden bepaald welk type horeca waar is toegestaan?  

3. Volgens het eerste lid van artikel 4:3 van de APV zijn horecagelegenheden verplicht om incidentele 
festiviteiten bij het college van B&W te melden. Is er dan ook extra alertheid na zo’n melding op 
het voorkomen van overlast, vooral met het oog op de regels geluidsplafond voor meldingsplichtige 
evenementen? En zo ja, hoe krijgt dit dan vorm? En zo nee, waarom niet? 

4. In Barendrecht mogen horecagelegenheden 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren. 
Maar er zijn ook gemeentes die dit horecagelegenheden maar 6 keer per jaar toestaan. Zal een 
beperking van de mogelijkheden voor het organiseren van een incidentele festiviteit ook niet 
zorgen voor minder overlast? Hoe ziet u dit? 

 
Alvast dank voor uw beantwoording. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Roeland Bol 


