Aan: …

Nuth, 18 januari 2017
Verzonden, …

Onderwerp: Toestemming voor carnavalsoptocht d.d. …
Geachte heer/mevrouw … ,
In antwoord op uw melding van …, in onze administratie geregistreerd onder kenmerk …, nemen wij kennis van uw carnavalsoptocht op … van … tot … uur.
Ten aanzien van de organisatie van uw carnavalsoptocht attenderen wij u
volledigheidshalve op de navolgende punten:
Zaak:
Z.16029
UIT.18874
Bijlage(n):
1
Postadres:
Postbus 22000
6360 AA NUTH
Centrale telefoon:
14045
Bereikbaar via:
www.nuth.nl
gemeente@nuth.nl

Route:
Van de hieronder genoemde route voor de optocht mag niet worden afgeweken:
Vertrek vanaf …
Begeleiding:
Tijdens de optocht dienen ten minste … verkeersregelaars te worden ingezet. Zij
dienen door kleding goed herkenbaar en zichtbaar te zijn. Begeleiding van politiezijde is niet mogelijk. De geldende verkeersregels dienen in acht genomen te worden. U dient ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt
van de optocht. Wegen mogen niet worden afgesloten.
Voorwaarden:
Bij besluit van 17 januari 2017 zijn de voorwaarden, zoals verbonden aan de organisatie van een optocht, uitgebreid. Naast een aantal algemene en verkeerstechnische voorwaarden, zijn er nu ook specifieke voorwaarden aangaande drankgebruik
en het voorkomen van hinder door geluidsoverlast opgenomen. Bijgaand treft u de
voorwaarden (kenmerk: Z.16029/INT.17940), welke zijn verbonden aan het organiseren van een optocht, aan. Enkele van deze voorwaarden worden onderstaand
nader toegelicht.
Voorwaarden met betrekking tot drankgebruik
De afgelopen twee jaar is gepoogd om, in samenwerking met alle carnavalsverenigingen binnen de gemeente Nuth, de campagne ‘NIX onder 18’ onder de aandacht
te brengen van deelnemers aan de diverse carnavalsoptochten binnen de gemeente. Hiertoe is destijds het reglement betreffende alcohol tijdens carnavalsoptochten opgesteld, waarbij alle carnavalsverenigingen de mogelijkheid kregen om
de daarin genoemde punten te verwerken in een eigen optochtreglement, ofwel op
een andere wijze onder de aandacht te brengen van de deelnemers aan de optocht.

Omdat in de praktijk bleek dat ondertekening van dit reglement niet (goed) werkbaar was, is besloten om deze voorwaarden ten aanzien van het organiseren van
een optocht uit de vrijwillige sfeer te halen en onder te brengen bij de voorwaarden zoals verbonden aan het organiseren van een optocht.
Voorkomen van hinder door geluidsoverlast:
Gezien het aantal meldingen van geluidsoverlast tijdens carnavalsoptochten de afgelopen jaren en gelet op het feit dat u als organisatie van de optocht ervoor dient
te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van de door u te
organiseren activiteit(en), vragen wij tevens aandacht voor het voorkomen van
hinder door geluidsoverlast.
In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nuth (APV Nuth 2016)
is in artikel 4:6, eerste lid, bepaald dat het verboden is om buiten een inrichting in
de zin van de Wet milieubeheer of van het Activiteitenbesluit milieubeheer op een
zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen
te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt
veroorzaakt.
Gelet op de klachten over geluidsoverlast die de gemeente de afgelopen jaren
heeft ontvangen, alsmede hetgeen is bepaald in de APV Nuth 2016, attenderen wij
u er uitdrukkelijk op dat het tijdens de carnavalsoptocht(en) geproduceerde
geluidsniveau acceptabel moet zijn voor zowel (mede)deelnemers aan de optocht
als toeschouwers en omwonenden. Om dit te bereiken is besloten om een in de
voorwaarden voor het organiseren van een optocht maximum geluidsniveau te
hanteren, te weten maximaal 90 dB(A).
Gezien het vorenstaande doet ons college een duidelijk beroep op uw verantwoordelijkheid – als organisatie van de carnavalsoptocht – ten aanzien van de naleving
van de voorwaarden zoals verbonden aan het organiseren van een optocht. Het
gaat hierbij met name over het toezicht houden op het alcoholverbod voor
18-minners en het voorkomen van hinder door geluidsoverlast. De gemeente zal in
de praktijk nagaan of de voorwaarden tijdens de optocht ook worden nageleefd.
Wij vragen om uw medewerking en begrip hiervoor.
Verder kunnen wij u reeds nu mededelen dat enkele weken na carnaval een
evaluatieoverleg zal plaatsvinden waarvoor alle carnavalsverenigingen van de
gemeente Nuth worden uitgenodigd.
Tot slot wensen wij u en de hele gemeente Nuth een plezierig carnavalsseizoen en
een fijne en veilige carnavalsoptocht toe!
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Nuth,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. H.M.J. van Mierlo

mevrouw. D.H. Schmalschläger
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