20183OVC. Locatie Cronesteinkade 19 (terrein Trigon)
Evenementen: Pleintaptoe en Minikoraal
Geluidhinder
1. Het ten gehore brengen van muziek en/of zang, met of zonder gebruik van
geluidsapparatuur, dan wel het gebruik van een omroepinstallatie, mag, inclusief
soundcheck, slechts plaatsvinden op:
zaterdag 29 september 2018 van 17.00 uur tot 22.30 uur (Pleintaptoe);
maandag 1 oktober 2018 van 12,45 uur tot 14.00 uur (Minikoraal).
2. De muziek die ten gehore wordt gebracht moet zodanig zijn dat overlast voor
omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen.
3. Het gemiddelde geluidniveau veroorzaakt door het maken van muziek en het gebruik van
de omroepinstallatie mag op zaterdag 29 september 2018 van 17.00 uur tot 22.30 uur,
op de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden, niet meer bedragen dan 85 dB(A)
en 97 dB(C); onder het gemiddelde geluidniveau wordt verstaan, het in de meterstand
Leq (“Fast”) gemeten niveau gedurende minimaal één minuut; bij fluctuaties van het
geluidniveau tijdens het evenement moet ook het hoogst gemeten gemiddelde niveau
aan de toegestane norm voldoen.
4. Het gemiddelde geluidniveau veroorzaakt door het maken van muziek en het gebruik van
de omroepinstallatie mag op maandag 1 oktober 2018 van 12.45 tot 14.00 uur, op de
gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden, niet meer bedragen dan 80 dB(A) en 92
dB(C); onder het gemiddelde geluidniveau wordt verstaan, het in de meterstand L eq
(“Fast”) gemeten niveau gedurende minimaal één minuut; bij fluctuaties van het
geluidniveau tijdens het evenement moet ook het hoogst gemeten gemiddelde niveau
aan de toegestane norm voldoen.
5. De meetfrequentie is zodanig hoog dat de vergunninghouder verzekerd is van het
voldoen aan het maximaal toegestane geluidniveau; van de meetresultaten moet een
rapportage worden bijgehouden; op verzoek van de politie of een medewerker van de
Omgevingsdienst West- Holland moet inzage in de rapportage worden gegeven.
6. Het plaatsen van een aggregaat of generator moet gebeuren in overleg met ambtenaren
van de Omgevingsdienst West-Holland.
7. Het te plaatsen aggregaat moet een geluidarm type zijn en mag niet meer geluid
produceren dan 50 dB(A) op de gevel van geluidgevoelig gebouw.
8. Metingen en berekeningen ter controle van voornoemde geluidniveaus vinden plaats
overeenkomstig de Handleiding rekenen en meten industrielawaai 1999 (HRMI-99); in
tegenstelling tot de HRMI-99 worden op het gemeten signaal in dB(A) of dB(C) geen
correcties meer toegepast en mogen metingen ook uitgevoerd worden met een volgens
de specificaties van IEC-publicatie 651: 1979, type 2 geluidniveaumeter; metingen vinden
plaats op een hoogte van minimaal 1,5 m boven plaatselijk maaiveld; in geval het
geluidniveau op de gevel van een geluidgevoelig gebouw wordt vastgesteld, wordt de
gevel op de begane grond ook als gevel van het geluidgevoelig gebouw gezien, als
geluidgevoelige ruimten slechts op de hoger gelegen etages aanwezig zijn.
9. Als een meting ter plaatse van de op de plattegrond aangegeven meetlocaties niet
mogelijk is, kan een referentiepunt worden gekozen waar de metingen plaatsvinden. Het
daar gemeten niveau wordt conform de HRMI-99 teruggerekend naar een op de
plattegrond aangegeven meetlocatie.

Opbouw/Afbouw
1. De opbouw mag plaatsvinden op maandag 24 september 2018 vanaf 07.00 uur.
2. Tot en met dinsdag 25 september 2018 is er 1 veld beschikbaar voor Sporting Trigon.
3. De afbouw mag plaatsvinden op maandag 1 oktober 2018 vanaf 14.00 uur.
4. Tijdens de afbouw wordt er door Cluster Beheer gefaseerd geborsteld zodat de velden
sneller beschikbaar zijn dan 4 oktober 2018.
5. Het evenemententerrein dient uiterlijk donderdag 4 oktober 2018 om 18.00 uur leeg en
schoon opgeleverd te worden.
Standplaats en beheer
1. Plaatsing geschiedt op aanwijzing van de bevoegde ambtenaren.
2. De inrichting dient zodanig te zijn dat deze geen gevaar oplevert voor de gebruiker(s), het
publiek en de verkeersveiligheid.
3. Voor het aanbrengen van een elektrische leiding moet toestemming zijn verkregen van
het energiebedrijf.
4. De standplaats en de omgeving binnen een straal van 10 meter moeten steeds schoon
gehouden worden en na ontruiming van de standplaats veegschoon en van afval ontdaan
te worden achtergelaten. Voor vervuiling als gevolg van foldermateriaal/reclamemiddelen
geldt een straal van 75 meter. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de standplaats en
omgeving door of namens de gemeente worden schoongemaakt. De kosten daarvan
zullen worden verhaald op de vergunninghouder.
5. Afval dient te worden aangeboden op de door een daartoe bevoegde ambtenaar
aangegeven wijze en via het aangewezen inzamelmiddel.
6. Het is verboden met voertuigen over gazons of boomwortels, fiets- en/of voetpaden te
rijden zonder toestemming van het Cluster beheer.
7. Het is verboden haringen of palen in de grond te slaan of in de grond te graven zonder
toestemming van het Cluster beheer. Deze toestemming wordt alleen verleend als
vaststaat dat de bomen of in het park aanwezige (ondergrondse) voorzieningen hierdoor
niet worden beschadigd.
8. Het is verboden spoelwater op de bodem te lozen.
9. Het is verboden het wortelgestel van bomen te beschadigen.
10. Het is verboden voertuigen, kramen of tenten onder de kroonprojectie van bomen op te
stellen zonder toestemming van het Cluster beheer. Deze toestemming wordt alleen
verleend als vaststaat dat de bomen hierdoor niet worden beschadigd.
11. Het is verboden zonder toestemming te zagen, snoeien en kappen in boom- en
struikbeplantingen, voorwerpen aan bomen en struiken op te hangen, dan wel te
bevestigen, zonder toestemming van het Cluster beheer. Deze toestemming wordt alleen
verleend als vaststaat dat de bomen en struiken hierdoor niet worden beschadigd.
12. De vergunninghouder dient voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar te hebben om
bij regen of andere onvoorziene omstandigheden de extra beschermende maatregelen te
kunnen bieden die Cluster beheer noodzakelijk acht.
13. Het gebruik van glaswerk of hardplasticglazen is verboden.
14. De vergunninghouder draagt zorg voor voldoende toezicht om beschadiging van het
terrein, de beplanting en de aanwezige bouwwerken te voorkomen.

Zwakalcoholische dranken
Deze ontheffing geldt voor het verstrekken van zwakalcoholische drank (bier) vanuit een
(mobiele) tapinstallatie geplaatst op de openbare weg voor het navolgende evenement:
Evenement
Locatie
Tijdstip

:
:
:

3 oktoberviering 2018 Pleintaptoe
Cronesteinkade 19 (terrein Trigon)
zaterdag 29 september 2018 van 17.00 uur tot 22.30 uur

Deze ontheffing wordt verleend aan 3 October Vereeniging, de heer ir. M. du Prie ten aanzien
van het in het artikel 3 gestelde verbod van de Drank -& Horecawet ten aanzien van het
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.
Het tappunt(en) word(t)(en) geplaatst op Cronesteinkade 19 (terrein Trigon)
1. De verstrekking van zwakalcoholische drank mag alleen geschieden onder onmiddellijke
leiding van personen die een Verklaring Sociale Hygiëne ter plaatse kunnen overleggen.
2. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet behulpzaam zijn bij of medewerking
verlenen aan de verkoop of het verstrekken van alcoholische dranken.
3. Op of nabij de plaats waar zwakalcoholische drank wordt verstrekt moet op duidelijk
leesbare wijze aan het publiek kenbaar gemaakt worden, dat aan personen beneden de
leeftijd van 18 jaar geen alcoholische drank wordt verstrekt.
4. Er mag ook geen alcoholische drank worden verstrekt aan personen die kennelijk reeds
onder invloed van bedwelmende dranken en/of middelen verkeren.
5. De bevelen gegeven door de politie, in het belang van de openbare orde, veiligheid en
het verkeer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
6. Het gebruik van glaswerk is verboden, het is de vergunninghouder verplicht consumpties
uit te schenken en/of te tappen in kunststof glazen.
7. Blikjes bier en blikjes frisdranken alsmede glazen flesjes (o.a. Breezers) dienen ter
plaatse te worden uitgeschonken in kunststof glazen
8. Het verstrekken van sterke drank, al dan niet in combinatie of gemixt met alcoholvrije
dranken (zogenaamde mixdranken/cocktails e.d.) is op de openbare weg verboden.
9. Indien gerede vrees bestaat dat voortzetting van de verstrekking van alcoholische
dranken gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, alsmede
wanneer dit leidt tot een onaanvaardbare overlast, kan de ontheffing direct worden
ingetrokken.
Beveiliging
1. De vergunninghouder dient een veiligheids- c.q. bewakingsdienst in te schakelen.
2. Het aantal beveiligingsmedewerkers dat tijdens het evenement aanwezig dient te zijn
wordt voor dit evenement:
 zaterdag 29 september 2018 van 17.00 uur tot 22.30 uur, 6 beveiligers en 8
commissarissen
 maandag 1 oktober 2018 van 12.45 uur tot 14.00 uur, 6 beveiligers en 12
commissarissen
3. De beveiligingsmedewerkers dienen hun taak in overleg met de politie uit te voeren.

