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Motie Het puntensysteem de ruimte geven

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 30 januari 2020 ter bespreking van de evaluatie
incidentele festiviteiten,

Constaterende dat:
•
•
•
•

Het aantal meldingen van incidentele festiviteiten de afgelopen jaren is teruggelopen van 130
meldingen in 2017 naar 93 meldingen in 2018 naar 77 meldingen in 2019;
Veel regelgeving random incidentele festiviteiten, zoals geluidsnormen en het onderscheid tussen
versterkt en onversterkt vastgelegd is in landelijke milieuwetgeving;
De eis m.b.t. de maximale frequentie is vastgelegd op gemeentelijk niveau;
En bovendien niet na overleg tussen KHN afdeling Delft en bewonersverenigingen van de
Binnenstad tot stand gekomen is, maar is overgenomen uit een advies van de Omgevingsdienst
Haaglanden (OOH);

Overwegende dat:
•
•
•

•

•

lncidentele festiviteiten bijdragen aan een levendige, economisch vitale, bruisende binnenstad en
dat het daarom te betreuren is dat deze sterk zijn afgenomen
Ondernemers de mogelijkheid van incidentele festiviteiten nodig hebben om zieh te presenteren,
zieh te onderscheiden en financieel het hoofd boven water te houden.
De mogelijkheid om twaalf incidentele festiviteiten te organiseren per jaar in com bi natie met de
regel dat dit eens per vier weken is toegestaan, inrichtingen erg weinig ruimte en flexibiliteit biedt
in de planning van deze festiviteiten.
lnrichtingen met enkel binnenruimte kunnen met de huidige frequentie in één kalenderjaar
nauwelijks twaalf festiviteiten organiseren. Een goed voorbeeld hiervan is Blue Sunday dat met
kleine evenementen het winkelen op zondag in Delft wil stimuleren.
Het puntensysteem een zelfregulerend systeem is en dit in essentie aleen cumulatie van
activiteiten voorkomt;

Draagt het college op:
•

Om binnen drie maanden met een gewijzigd raadsbesluit 'Algemene Plaatselijke Verordening
voor Delft' te kamen, waarin de maximaal toegestane termijn tussen twee incidentele festiviteiten
verlaagd wordt van vier weken naar twee weken
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