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Onderwerp: beantwoording art. 38 fractie CU inzake Haarlemse Hagepreken

Geachte heer/mevrouw Visser,

Op 24 juni heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Het toestaan van Hagengesprekken.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de 
schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast?

Antwoord:
Ja, de bepalingen uit de noodverordening kunnen ook een beperking vormen op een aantal 
grondwettelijke vrijheden zoals de vrijheid van godsdienst.

2. Is het college bekend met het feit dat de gemeente Den Haag recent toestemming heeft gegeven 
voor een kerkelijke samenkomst in het Westbroekpark op basis van de Wet Openbare Manifestaties?

Antwoord:
Ja

3. Is het college bereid om na kennisgeving door religieuze organisaties op grond van artikel 2.3 van 
de APV toestemming te geven voor dergelijke openluchtdiensten in de Haarlemse parken, 
evenementenlocaties, pleinen of op andere geschikte locaties in de openbare ruimte inclusief gebruik 
van geluidsversterking? Met andere woorden: mogen wij er vanuit gaan dat dergelijke 
openluchtdiensten worden aangemerkt als betoging/samenkomst op grond van artikel 3 van de Wet 
Openbare Manifestaties en dat hiervoor niet een beperking van het aantal deelnemers geldt mits wel 
de 1,5 meter regel wordt gehandhaafd?
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Antwoord:
Ja, op grond van artikel 3 van de Wet Openbare Manifestaties dienen religieuze openluchtdiensten te 
worden aangemerkt als samenkomsten tot het belijden van godsdienst, waarvoor slechts een 
voorafgaande kennisgeving vereist is op grond van artikel 2.3 van de APV. In beginsel zal de 
burgemeester, die hiertoe bevoegd is op grond van de Wet openbare manifestaties, geen 
beperkingen stellen aan het aantal personen, tenzij dit noodzakelijk is in een uitzonderlijk geval ter 
bescherming van de gezondheid.

4. Zijn er nog andere regels waaraan dergelijke openluchtdiensten moeten voldoen?

Antwoord:
Voor openbare manifestaties gelden altijd een aantal standaard voorwaarden. Deze zullen worden 
aangevuld met de regels die gelden in de noodverordening.

5. Is het college bereid kerken en andere religieuze gemeenschappen in Haarlem te informeren over 
deze mogelijkheden?

Antwoord:
Ja, hiertoe is het college bereid.

6. Is het college bereid mee te denken over geschikte locaties in de open lucht met kerken en andere 
religieuze gemeenschappen in Haarlem die bij de gemeente te kennen geven een samenkomst te 
willen organiseren?

Antwoord:
Ja, de gemeente is altijd bereid mee te denken met organisaties van openbare manifestaties over 
geschikte locaties, data en tijdstip.

7. Artikel 2.1 lid 1 van de noodverordening verbiedt samenkomsten ook op erven behorend bij 
publieke gebouwen. Nu religieuze bijeenkomsten in de nieuwste versie van de noodverordening niet 
meer als uitzondering worden genoemd omdat de bepaling van 30 deelnemers nu voor alle 
bijeenkomsten in gebouwen geldt, is onduidelijk of kerken op hun eigen erf, bijvoorbeeld op een eigen 
parkeerterrein een kerkdienst mogen houden met in achtneming van de 1,5 meter. Kunt u bevestigen 
dat analoog aan het toegestaan zijn van betogingen in de openbare ruimte ook kerkdiensten op 
particuliere erven in de open lucht toegestaan zijn, mits de 1,5 meter wordt gehandhaafd?
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Antwoord:
Ja betogingen zijn net als vergaderingen en samenkomsten tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging op openbare plaatsen altijd uitgezonderd van het verbod op samenkomsten in de 
noodverordening omdat de Wet Openbare Manifestaties voldoende bevoegdheden biedt om de 
volksgezondheid te beschermen. Dit betekent dat betogingen en kerkdiensten op openbare plaatsen 
in beginsel zijn toegestaan maar hieraan kunnen wel beperkingen worden gesteld - in een 
uitzonderlijk geval zelfs een verbod - op grond van de Wet Openbare Manifestaties.

8. Artikel 2.1c van de noodverordening bepaalt dat de limiet van 30 personen niet geldt voor 
bioscopen, concertzalen en theaters mits de 1,5 meter afspraken worden gehandhaafd, van te voren 
wordt gereserveerd, per ruimte niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig zijn en iedereen een 
zitplaats heeft. Ook evenementen in deze gebouwen zijn onder deze voorwaarden mogelijk. Klopt het 
dat een geloofsgemeenschap dus een kerkdienst kan organiseren in een bioscoop waarbij verspreid 
over meerdere zalen wel meer dan 30 kerkgangers tegelijk bijeen kunnen komen maar dat een 
kerkgenootschap dit niet in het eigen gebouw mag doen als deze ook meerdere zalen heeft? Is het 
college bereid deze inconsequentie onder de aandacht te brengen van de voorzitter van de 
veiligheidsregio en dit in de nieuwe noodverordening per 1 juli aan te passen?

Antwoord:
In de noodverordening die per 1 juli 2020 van kracht is wordt in artikel 2.1 aangegeven dat 
bijeenkomsten binnen en buiten zijn toegestaan voor een ongelimiteerd aantal personen maar 
hiervoor gelden wel een aantal regels zoals de verplichting om hygiënemaatregelen te treffen en 
maatregelen om de 1,5 meter afstand tussen personen te waarborgen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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