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Beste 

Voor de ontwikkeling van de Lichtenberg hebben jullie gevraagd te adviseren omtrent de vraag in 
hoeverre de woonfunctie binnen de boerderij 'De Helmonder' een belemmering vormt voor het 
gebruik van het openlucht theater 'De Lichtenberg' en vice versa.

Ik heb begrepen dat HQ de boerderij van de gemeente, met woonfunctie gekocht heeft, en tevens 
is afgesproken dat het monumentale openlucht theater hersteld wordt en gebruikt gaat worden.

Bestemmingsplan Woongebieden 2019

De boerderij 'De Helmonder' en het openlucht theater zijn beiden gelegen in het bestemmingsplan 
'Woongebieden 2019' en beiden voorzien van de bestemming Cultuur en ontspanning. De boerderij 
is voorzien van de functieaanduiding 'wonen' en het openlucht theater van de functieaanduiding 
'horeca van categorie 1'

Op grond van artikel 9.1.1 sub g van de planregels is ter plaatse van de boerderij wonen 
toegestaan. Ik heb begrepen dat er ook een koper voor de boerderij is gevonden die daar ook wil 
gaan wonen. Dit is dus toegestaan.

Ter plaatse van het openlucht theater is een theater toegestaan en ook horeca van categorie 1. Op 
beide locaties zijn ook nog andere functies toegestaan binnen de bestemming Cultuur en 
ontspanning, maar die zijn voor nu minder relevant.

In artikel 9.5.3 is een specifieke regeling voor evenementen opgenomen, welke luidt:

"Evenementen gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving onder 9.1.1 mogen maximaal 
12 keer per jaar, voor een aaneengesloten periode van maximaal 15 dagen (inclusief 
opbouwen en afbreken) plaatsvinden."

Niet geheel duidelijk is hoe deze bepaling te lezen, maar tekstueel duidt deze bepaling er op dat er 
12 keer per een evenement georganiseerd mag worden, welk evenement dan telkens maximaal 15 
dagen mag duren inclusief opbouwen en afbreken.

Activiteitenbesluit

Van belang is echter dat indien het theater tzt geëxploiteerd gaat worden, dit als een inrichting in 
de zin van de Wet milieubeheer wordt gezien en daarop het Activiteitenbesluit van toepassing is. 
Dit betekent dat de geluidsnormen die voortvloeien uit artikel 2.17 e.v. Activiteitenbesluit van 
toepassing zijn. In artikel 2.21 Activiteitenbesluit is bepaald:

1 De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn 
voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, 
niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de viering van:
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o a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn 
aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening 
geldt;

o b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij 
het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te 
wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen 
kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per 
kalenderjaar.

2 Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden 
verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

3 Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal 
duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt 
beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Dit is de zogenoemde 12-dagen regeling. Op deze dagen gelden niet de standaard geluidsnormen 
uit het Activiteitenbesluit.

Het bovenstaande betekent dat ook in het geval de bestemmingsplanregeling veel meer ruimte laat 
voor evenementen, vanuit het Activiteitenbesluit het geluid gereguleerd is en slechts op maximaal 
12 dagen (wat bij een gemeentelijke verordening nog kan worden beperkt) de geluidsnormen 
overschreden mogen worden. Dit moet de toekomstige exploitant van het buitenlucht theater zich 
ook realiseren.

Ik adviseer de koper van de boerderij hier op te wijzen, dit zou bijv, middels de volgende bepaling 
in de koopovereenkomst kunnen:

"Het is koper bekend dat op grond van het bestemmingsplan evenementen ter plaatse van 
het buitenlucht theater 'De Lichtenberg'zijn toegestaan en op grond van het 
Activiteitenbesluit maximaal 12 dagen per jaar de geluidsnormen die volgen uit het 
Activiteitenbesluit voor inrichtingen overschreden mogen worden."

te hebben geïnformeerd. Indien je nog vragen hebt, hoor
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