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Onderwerp
De commissie bezwaarschriften bracht advies uit naar aanleiding van de ingediende bezwaren 
tegen het raadsbesluit waarin het aantal incidentele festiviteiten voor het Openluchttheater is 
gewijzigd van 5 naar 12 per jaar.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het advies van de bezwaarschriftencommissie van 17 maart 2021;

besluit:

de bezwaren tegen het raadsbesluit van 17 september 2020, waarin het aantal incidentele 
festiviteiten voor het Openluchttheater is gewijzigd van 5 naar 12 per jaar, niet-ontvankelijk te 
verklaren.

De raad voornoemd, d.d.

Ie griffier,de voorzitter,
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Voorgesteld besluit
De bezwaren tegen het raadsbesluit van 17 september 2020, waarin het aantal incidentele 
festiviteiten voor het Openluchttheater is gewijzigd van 5 naar 12 per jaar, niet-ontvankelijk te 
verklaren.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 17 september 2020 wijzigde uw raad artikel 4:3, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening Bloemendaal 2019 (APV). Daarmee kan het Openluchttheater 12 keer per jaar een 
incidentele festiviteit melden. Na melding geldt vrijstelling van de naleving van de 
geluidsgrenswaarden. Hiertegen is bezwaar ingediend.

Beoogd effect
Er moet beslist worden op het bezwaarschrift. Aangezien tegen een algemeen verbindend 
voorschrift geen bezwaar mogelijk is, is het bezwaar niet-ontvankelijk.

Politieke keuzeruimte
n.v.t.

Gedachtegang

Argumenten
Artikel 4:3, vijfde lid APV is een naar buiten toe werkende regel. Bij elke toepassing ervan toetst 
het college of nadere voorschriften nodig zijn en of het maximumaantal is bereikt. Op grond van 
artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat geen beroep open tegen algemeen 
verbindende voorschriften. Uit artikel 7:1 Awb volgt dat dan ook geen bezwaar mogelijk is.

Het raadsbesluit is een besluit van algemene strekking (verordening)
Het bezwaarschrift is dan ook niet-ontvankelijk.

Kanttekeningen
Het raadsbesluit is geen concretiserend besluit van algemene strekking
Er is extern advies gevraagd of het besluit aangemerkt kan worden als een concretiserend besluit 
van algemene strekking, in welk geval het bezwaar inhoudelijk behandeld kon worden. Het 
antwoord daarop was ontkennend. De commissie bezwaarschriften deelt die mening en heeft 
dienovereenkomstig geadviseerd.

Alternatieven
n.v.t.

Overwegingen van het college

Middelen
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
De bezwaarden krijgen de beslissing op bezwaar met het advies van de 
bezwaarschriftencommissie.



-3-

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolg proces/evaluatie

n.v.t.

Bijlagen
Advies bezwaarschriftencommissie d.d. 17 maart 2021

Achterliggende documenten
Raadsbesluit 17 september 2020.
APV 2019, artikel 4:3.


