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Raadsvergadering  

Volgnummer 9 - 2021 

Onderwerp 

Buiten werking stellen artikel 6 onder h Verordening ex artikel 

2.21 Activiteitenbesluit (Geen geluidsboxen aan de gevel/ in het 

raam tijdens carnaval - horecainrichtingen) 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Registratienummer 2021.02563 

Collegevergadering 26-01-2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid 

Behandelend ambtenaar 

JM van den Bergh 

Telefoonnummer: 043-3504592 

Hanneke.van.den.Bergh@maastricht.nl 

 

Bijlagen  
Bijlage 1 -  

Bijlage 2 - 

Raadsbesluit 

Raadsinformatiebrief carnaval 
 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Als de raad instemt met dit voorstel mogen horecaondernemers geen geluidsboxen aan de gevel of 

in de raamopening van hun horecazaak plaatsen tijdens de carnavalsdagen. Vanwege de bestrijding 

van de verspreiding van het COVID-19 virus is het dit jaar niet gewenst dat carnaval in de openbare 

ruimte en op straat wordt gevierd. Daarom is het ook niet wenselijk dat er geluidsboxen worden 

opgehangen bij horecazaken of daar in de raamopening worden geplaatst.  

 

Beslispunten 

1. Besluiten tot vaststelling van bijgaande Verordening tot wijziging van de Verordening ex artikel 

2.21 Activiteitenbesluit milieubeheer Maastricht. 
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op 10 maart 2020 is de Verordening ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit Milieubeheer Maastricht 

(hierna de Verordening) door de gemeenteraad vastgesteld, met daarin bijzondere regels voor 

horeca-inrichtingen ten aanzien van het produceren van geluid o.a. tijdens carnaval. Toen hadden 

we niet verwacht dat carnaval 2021 niet (in de openbare ruimte) gevierd kan worden. Helaas is het 

vanwege het voorkomen van de verspreiding van het COVID-19 virus ongewenst dat carnaval in 

Maastricht gevierd wordt zoals normaal. 

 

2. Gewenste situatie. 

Om zo min mogelijk carnavalsvierders naar de binnenstad te laten komen is het gewenst om geen 

carnavalsmuziek in de stad ten gehore te brengen. Normaal plaatsen horecainrichtingen 

geluidsboxen aan de gevel of in het raam om de carnavalssfeer te stimuleren, zoals geregeld in 

artikel 6 onder h van de Verordening. Dit jaar is dit onwenselijk. De zorgen rondom de verspreiding 

van het COVID-19 virus en haar varianten nopen het gemeentebestuur ertoe zo veel mogelijk 

maatregelen te nemen om carnavalisten te ontmoedigen naar de binnenstad te laten trekken. 

Daarom is het wenselijk om de speciale regels over geluidsboxen gedurende carnaval voor 

horecainrichtingen eenmalig voor 2021 te laten vervallen. 

Ongeacht of de horeca geopend mag zijn of niet (vanuit de landelijke regels) zouden op basis van de 

Verordening geluidsboxen aan de gevel of in ramen geplaatst mogen worden. Dit kan immers ook 

als de horeca gesloten blijft. Op dit moment zijn er geen signalen dat horecaondernemers 

voornemens zijn dergelijke geluidsboxen te plaatsen. Echter onderhavig besluit is nodig om juridisch 

succesvol op te kunnen treden als dergelijke geluidsboxen worden geplaatst. 

  

3. Argumenten. 

Carnavalsmuziek ondersteunt de sfeer van carnaval die in Maastricht gekenmerkt wordt door een 

grote gekke menigte die hossend, dansend en zingend door de stad trekt. Een dergelijke menigte is 

een voedingsbodem voor de verspreiding van het COVID-19 virus. Het ten gehore brengen van 

carnavalsmuziek in de openbare ruimte aan de gevel en in ramen van horecalokaliteiten is niet 

gewenst. Naast onderhavig raadsvoorstel heeft het college en de burgemeester maatregelen 

getroffen om te voorkomen dat mensen toch naar de (binnen)stad trekken in de hoop hier enige 
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vorm van carnaval te kunnen vieren. Die maatregelen leest u in bijgevoegde raadsinformatiebrief van 

26 januari 2021. 

 

4. Alternatieven. 

Alternatief is om genoemde speciale regels voor horecainrichtingen in stand te laten. Hierdoor 

kunnen horecaondernemers geluidsboxen plaatsen en kan dit een publieksaantrekkende werking 

hebben en werkt dit groepsvorming in de hand. Hierdoor ontstaat een situatie die onwenselijk wordt 

geacht. Er is overigens vooralsnog niet de verwachting dat dit – gezien de huidige omstandigheden – 

gaat gebeuren maar mocht dit zich onverhoopt toch voordoen dan dient de regelgeving zodanig te 

zijn dat hiertegen opgetreden kan worden. Met andere woorden de lokale regelgeving dient te zijn 

afgestemd op de crisissituatie van dit moment. 

 

5. Financiën. 

Dit besluit heeft geen invloed op de financiën  

 

6. Vervolg. 

Nadat de gemeenteraad op het voorstel heeft beslist, volgt uiterlijk op vrijdag 12 februari 2021 

publicatie van het besluit via de Decentrale Regeling en Officiële Publicaties/ het gemeenteblad. 

Hiermee treedt het besluit in werking.  

Dit besluit betreft enkel carnaval 2021. Tijdens carnaval van 2022 blijven de oorspronkelijke regels 

gelden en kunnen geluidsboxen tijdens carnaval geplaatst worden aan de gevel of in het raam van 

horecainrichtingen. Als de situatie tijdens carnaval 2022 om specifieke maatregelen vraagt, wordt dit 

via een nieuw raadsvoorstel opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Op 10 maart 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening vastgesteld. Een intensief interactief 

proces tussen bewoners (Buurtvereniging Jekerkwartier), een aantal betrokken ondernemers, KHN, 

afdeling Maastricht en Heuvelland en de gemeente ging daaraan vooraf. Tijdens dat proces is 

overeenstemming bereikt over de inhoud van de Verordening en om deze een jaar na 

inwerkingtreding te evalueren. Vanwege de corona-maatregelen is de nieuwe verordening niet of 

nauwelijks in de praktijk gebracht. In overleg met voornoemde betrokkenen is overeenstemming 

gevonden om de evaluatie uit te stellen. Naar verwachting volgt er (na beëindiging van lockdown) 

een evaluatie over de periode juli 2021 tot juli 2022. 
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7. Participatie 

Er heeft geen participatietraject plaatsgevonden voor wat betreft onderhavig voorstel. Wel is dit 

kortgesloten met KHN. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 26-01-2020, organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2021.02563; 

 

gelet op artikel 2.21, tweede lid, van het  Activiteitenbesluit milieubeheer; 

 

BESLUIT: 

 

vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening tot wijziging van de Verordening ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit milieubeheer 

Maastricht 

 

Artikel I 

Het bepaalde in artikel 6, aanhef en onderdeel h geldt niet in de periode van vrijdag 12 februari 2021 

tot en met dinsdag 16 februari 2021. 

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 februari 2021. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

 

de griffier,  de voorzitter 


