
ZoziooiS^3 D
Amendement Eenvoudiger regels filmopnamen in APV

Corsanummer: Bloemendaal
Van: GroenLinks, D66

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2021000936

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 2021,
Pvd/U^VDB,íje»: I (M uB)

Voor 18 (WD, 6rl,Ptó,ü)A,

Overwegend dat: (-1061(5 : O

1. De APV alleen regels moet bevatten die strikt nodig, handhaafbaar en duidelijk zijn;

2. In de voorgestelde nieuwe APV (in de bijlage bij het raadsvoorstel) regels worden toegevoegd 
omtrent filmopnames die onvoldoende voldoen aan het onder 1 bedoelde criterium en

3. De APV overigens al regels bevat over geluidsoverlast (Artikel 4:6 Overige geluidhinder);

4. Het wel wenselijk is om filmopnames aan regels te binden; niet om opnames tegen te gaan 
(geen beteugeling artistieke en journalistieke vrijheden!), maar om eventuele overlast te 
beperken en een duidelijke basis te leggen voor tariefheffing (als vergoeding voor de inspanning 
van de gemeente rond beoordeling van meldingen van opnames en het onderhoud van 
gebruikte openbare ruimte)*;

5. Overwogen is om (semi-)professionele filmopnames (van enige omvang) te beschouwen als 
'evenement' en dan dus de APV-regels over evenementen toe te passen [zoals bv. in de 
gemeente De Bilt is gedaan); echter, in art. 2:10 van de Bloemendaalse APV worden opnames 
(impliciet) al beschouwd als strijdig met (normaal) gebruik** van de openbare ruimte en zijn 
daarom meldingsplichtig (huidige praktijk is dat er ook regelmatig meldingen plaatsvinden!); in 
dit art. zou voor de duidelijkheid en om de link met het tarief* te verduidelijken, een nieuwe 
beknopte tekst opgenomen kunnen worden, waarbij de beoordeling voor een groot deel bij de 
gemeente komt te liggen. Gedetailleerde beoordeling wordt dan overgelaten aan de organisatie 
en uiteindelijk de burgemeester bij beslissing over verlenen/weigeren vergunning.

6. Overigens art. 2:25 lid 3.İ tekstueel niet logisch aansluit op de tekst waarmee lid 3. begint;

* In de op 20-11-2020 door de raad aangenomen Legesverordening 2020 (2020003840) wordt al rekening gehouden met 
een tarief voor filmopnames (!). Er geldt een tarief van C 168 voor “het verlenen van een vergunning op grond van artikel 
2:10". Dit tarief is (minstens?) nodig om meldingen filmopnames te beoordelen en te overleggen met de organisator.
** Art. 2:10 betreft “Het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan"; lid 1 
luidt: “Het is verboden zonder vergunning van het college de openbare plaats of een gedeelte daarvan anders te gebruiken 
dan overeenkomstig de publieke functie daarvanover of filmopnames strijdig zijn met (normaal?) gebruik openbare ruimte 
(bedoeld met 'plaats'!?) kunnen de meningen verschillen. Art. 2:10 lid 3 luist: "Het in het eerste lid bepaalde is niet van 
toepassing op:” en dan volgen de punten a t/m i.
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Besluit

Aan het voorgelegde besluit toe te voegen:

"met dien verstande dat:

* Artikel 2.10 lid 3 punt i luidt:
(semi-)professionele foto- of filmopnames, mits:
a. deze ten minste vier weken van te voren aan de gemeente zijn gemeld en
b. de opnamen plaatsvinden tussen 08:00 uur en 20.00 uur en
c. niet of nauwelijks hinder ontstaat voor gebruikers van de openbare ruimte en
d. hinder voor omwonenden wordt beperkt;

* De tekst in artikel 2:25 lid 3.i wordt verplaatst naar art. 2:25 lid 3.h en daar als laatste zin 
opgenomen; (het punt i. kan dan worden geschrapt)."

Ingediend door GroenLinks en D66

R.W. Kruijswijk A.H. Oude Weernink
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