Vaste gedragslijn omtrent het ten gehore brengen van (on)versterkte muziek (artikel 4.4 lid 2
APV).

1. Aanleiding voor het opstellen van vaste gedragslijn door het college op 18 mei 2004
Op 18 mei 2009 heeft het college een vaste gedragslijn omtrent het ten gehore brengen van
(on)versterkte muziek vastgesteld. De aanleiding daartoe was de volgende:
“Regelmatig worden verzoeken ingediend om een ontheffing o.g.v. het oude artikel 4.1.5 APV (geluidhinder) te verkrijgen
voor het laten spelen van (een) (on)versterkte muziek(band) ter gelegenheid van een jubileum, huwelijk of andere
feestelijkheden. In het verleden zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze verzoeken in verband met geluidhinder
voor de omgeving.
Echter, bij bestudering van het betreffende dossier blijkt dat deze vaste gedragslijn niet helder is en op deze manier dan ook
niet helder kan worden toegepast op de diverse verzoeken.
De ene keer wordt namelijk gesproken over het verlenen van een geluidsontheffing tot 22.00 uur, indien er sprake is van
muziek waarbij geluidsversterkers worden gebruikt. De andere keer wordt gesproken over het verlenen van een
geluidsontheffing, mits er geen geluidsversterkers worden gebruikt.
Het is dan ook zaak om helder weer te geven tot hoe laat (een) (on)versterkte muziek(band) mag spelen. Daarbij hangt het
af van de omgeving en op welke dag van de week het feest plaatsvindt tot hoe laat mag worden gespeeld.
Er dient gelet te worden op de afstand van de muziek tot de naaste woningen en eventuele andere omstandigheden, die de
wijdte en sterkte van de muziek kunnen beïnvloeden. Immers, een woning aan het water verspreidt de muziek verder dan
een woning aan de rand van het bos.
Tevens is het ten gehore brengen van muziek op een vrijdag- of zaterdagavond tot 24.00 uur niet onredelijk. Dat ligt anders
bij het ten gehore laten brengen van muziek op een dinsdag- of woensdagavond tot 24.00 uur.
In het verleden werd bij verzoeken hiermee ook rekening gehouden.
Zo kreeg een woning aan de Gaedsbergh in 2001 geen ontheffing voor het laten spelen van een akoestische band tot 24.00
uur vanwege de situering van de woning aan de Waa, waardoor het geluid zich ver over het water kon verspreiden. De
akoestische muziek mocht tot 22.00 uur ten gehore worden gebracht.
Echter, een woning aan de Veldweg kreeg in 2002 wél een ontheffing voor het laten spelen van een akoestische band tot
24.00 uur, omdat de woning niet direct grensde aan een tal van woningen en het feest op een vrijdagavond plaatsvond.
Overigens dient bij het verlenen van een dergelijke ontheffing o.g.v. artikel 4.1.5. APV te worden vermeld dat de
omwonenden tijdig moeten worden geïnformeerd over het ten gehore brengen van muziek.”

2. Vastgestelde gedragslijn door het college op 18 mei 2004
Op 18 mei 2004 heeft het college besloten tot vaststelling van een vaste gedragslijn omtrent het ten
gehore brengen van (on) versterkte muziek. Deze luidt als volgt:
Zowel versterkte als onversterkte muziek mag ten gehore worden gebracht tot 22.00 uur. Slechts
indien de omgeving geschikt is, mag (on)versterkte muziek ook van 22.00 - 24.00 uur ten gehore
worden gebracht. Dit dient per verzoek te worden beoordeeld. Wel dient in de eventuele ontheffing te
worden vermeld dat men de onwonenden tijdig hierover informeert.
3. Opnieuw vaststellen beleid
De raad heeft op 22 juli 2009 besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”. Het betreffende artikel op grond waarvan het
beleid uit 2004 is gebaseerd, is hernummerd van artikel 4.1.5 tot artikel 4.4. Het is gewenst dat het
beleid ongewijzigd van kracht blijft en derhalve op grond van de gewijzigde verordening opnieuw
wordt vastgesteld en als volgt luidt:
Zowel versterkte als onversterkte muziek mag ten gehore worden gebracht tot 22.00 uur. Slechts
indien de omgeving geschikt is, mag (on)versterkte muziek ook van 22.00 - 24.00 uur ten gehore
worden gebracht. Dit dient per verzoek te worden beoordeeld. Wel dient in de eventuele ontheffing te
worden vermeld dat men de onwonenden tijdig hierover informeert.

4. Inwerkingtreding
Deze opnieuw vastgestelde gedragslijn omtrent het ten gehore brengen van (on)versterkte muziek
treedt in werking daags na haar bekendmaking.
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