
wwF^mMFs^^mm^^^. r-->tf 

Gemeente Haarlem 

Haarlem 
Retouradres: PostbusSII 2003 PB Haarlem 

Fractie O.P.H. 
t.a.v. mevrouw F. de Leeuw 
Stadhuis 

Datum 21 juni 2011 
Onskenmerk Stz/E&C 2011/123106 

Contactpersoon M.C. Struis 
Doorkiesnummer 023 - 5115710 

E-mail adres mcstruis@haarlem.nl 
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Geachte mevrouw de Leeuw, 

Op 9 mei 2011 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake geluidsoverlast op 
Koninginnedag 2011 bij café De Lange Heer. Met deze brief geven wij antwoord op 
uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord 
van het college volgt. 

1 Heeft het café Het Lange Heertje vergunning aangevraagd en gekregen voor 
muziek buiten? 
De eigenaar van Café De Lange Heer had reeds in een vroeg stadium een aanvraag 
evenementenvergunning ingezonden voor de organisatie van een dansfeest op het 
Stationsplein op Koninginnedag 2011. Hier is door alle (hulp)diensten negatief over 
geadviseerd. Vervolgens heeft hij een vergunning aangevraagd voor een klein 
feestje binnen en deels op het trottoir voor het café, passend bij de sfeer van 
Koninginnedag. Deze vergunning is verleend. De uitbater heeft conform deze 
vergunning gehandeld. 

2 Waarom de regels van de drank- en horecawet hier dan niet toegepast? 
Sinds 15 jaar zijn alle inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen op 
Koninginnedag op grond van de APV vrijgesteld van de geldende 
geluidsvoorschriften. Er heerst op Koninginnedag een algemene ontheffing. Dat is 
ook de reden dat er op die dag alleen wordt gehandhaafd op excessieve 
geluidsoverlast. 

3.Bent u het met de O.P.H, eens dat het niet zo kan zijn dat bewoners hun huis 
uitvluchten omwille van het feest van een horeca-exploitant? 
In principe zijn we het eens met deze constatering, maar het feest van de horeca-
exploitant moet wel in de context worden geplaatst van alle feesten in de Haarlemse 
binnenstad tijdens Koninginnedag 2011. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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Haarlem 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de: de burgemeester. 

m 3 : « l « iS -i -i U i ï ■ s .'S iS i « t ï 


