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Verordening ex 2.21 Activiteitenbesluit milieubeheer  

Artikelen huidig Wijziging Toelichting 

Naam van de 
Verordening 

Verordening ex artikel 2.21 
Besluit Algemene Regels 
Inrichtingen Milieubeheer  

Verordening ex artikel 2.21 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Naamswijziging 

Artikel 1, sub a a. Besluit: het Besluit 

Algemene Regels 

Inrichtingen Mileubeheer; 

a. Besluit: het 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer (Stb); 

 

Naamswijziging 

Artikel 1, sub e  e. unieke festiviteit: een 

collectieve festiviteit, die 

verband houdt met een 

bijzondere gebeurtenis met 

een bovenlokaal karakter; 

Nieuw begrip 
toegevoegd 
i.v.m. wijziging 
van artikel 6, 
sub i. 

Artikel 4, lid 3 3. Burgemeester en 

wethouders stellen een 

formulier vast voor het 

doen van de kennisgeving 

als bedoeld in het eerste 

en tweede lid; 

3. Burgemeester en 

wethouders stellen een 

formulier vast voor het doen 

van de kennisgeving als 

bedoeld in het eerste en 

tweede lid; in plaats 

daarvan kan de 

kennisgeving ook digitaal 

via de gemeentelijke 

website plaatsvinden; 

Digitale 
kennisgeving 
toegevoegd. 

Artikel 4, lid 4 4.De kennisgeving wordt 

geacht eerst te zijn gedaan 

wanneer het formulier, 

volledig en naar waarheid 

ingevuld, tijdig is 

ontvangen; het 

kennisgevingsformulier 

dient te worden 

ingeleverd op de plaats op 

dat formulier vermeld;  

4.De kennisgeving wordt 

geacht eerst te zijn gedaan 

wanneer het (digitale) 

formulier, volledig en naar 

waarheid ingevuld, tijdig is 

ontvangen; het analoge 

kennisgevingsformulier 

dient te worden ingeleverd 

op de plaats op dat 

formulier vermeld; het 

digitale 

kennisgevingsformulier 

dient te worden ingediend 

op de wijze zoals op de 

gemeentelijke website 

vermeld; 

Digitale 
kennisgeving 
toegevoegd. 

Artikel 5, lid 2 2. Van overmatige hinder 

als bedoeld in het eerste 

lid, sub c is sprake indien 

2. Van overmatige hinder 

als bedoeld in het eerste lid, 

sub c is sprake indien ten 

Tekstuele 
wijziging. 
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ten tijde van een 

incidentele festiviteit het 

maximaal toelaatbare 

geluidsniveau met meer 

dan 15 dB(A) LAr,LT 

wordt overschreden. 

tijde van een incidentele 

festiviteit het algemeen 

geldende maximaal 

toelaatbare geluidsniveau 

met meer dan 15 dB(A) 

LAr,LT wordt 

overschreden. 
Artikel 6, sub h h. In afwijking van het 

gestelde onder g is het 

wel voor horeca- en 

recreatie-inrichtingen, 

gelegen binnen de 

gebiedscategorieën: 

horecaconcentratiegebied

en, overig centrum en 

winkelzone, zoals 

vastgesteld in de 

Horecanota 2008, 

toegestaan om op 

Carnavalszondag,-

maandag en -dinsdag 

tijdens de 

horecaopeningsuren 

geluidsboxen aan de gevel 

en/of in raamopeningen 

van hun inrichting in 

gebruik te hebben; de 

geluidsboxen als bedoeld 

in de vorige zinsnede 

mogen een geluidsniveau 

van 85 dB(A), gemeten 

als LAmax in de 

meterstand "Fast" op drie 

meter afstand vanuit de 

gevel waaraan of waaruit 

de geluidsboxen muziek 

produceren, niet 

overschrijden; het is 

daarbij verboden binnen 

een afstand van 50 meter 

van de inrichting gebruik 

te maken van meer dan 

h.  In afwijking van het 

gestelde onder g is het voor 

horeca-inrichtingen, 

gelegen binnen de 

gebiedscategorieën: 

horecaconcentratiegebieden, 

overig centrum en 

winkelzone, zoals 

vastgesteld in de 

Horecanota 2008, gewijzigd 

in 2016, toegestaan om op 

vrijdag en zaterdag, 

voorafgaand aan 

Carnavalszondag, alsmede 

Carnavalszondag,-maandag   

en -dinsdag - 

overeenkomstig de 

gebruiksduur volgens de 

vastgestelde 

beleidsuitgangspunten en 

beleidsregels Carnaval - 

geluidsboxen aan de gevel 

en/of in raamopeningen van 

hun inrichting in gebruik te 

hebben; de geluidsboxen als 

bedoeld in de vorige 

zinsnede mogen op vrijdag 

en zaterdag voorafgaand 

aan Carnavalszondag een 

geluidniveau van 75 d(B)A 

en 100 dB(C) en op 

Carnavalszondag, -maandag 

en –dinsdag een 

geluidsniveau van 85 dB(A) 

en 100 dB(C) op drie meter 

afstand vanuit de gevel 

Uitbreiding van 
het gebruik van 
geluidboxen op 
de vrijdag en 
zaterdag voor 
Carnaval. Plus 
enkele 
technische 
aanpassingen. 
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één muzieksignaal; 

 

waaraan of waaruit de 

geluidsboxen 

(muziek)geluid produceren, 

niet overschrijden; het is 

daarbij verboden binnen een 

afstand van 50 meter van de 

inrichting gebruik te maken 

van meer dan één 

muzieksignaal; 

 

Artikel 6, sub i  i. In afwijking van het 

gestelde onder g en in 

aanvulling op het hiervoor 

gestelde onder h kunnen 

burgemeester en 

wethouders voor unieke 

festiviteiten het gebruik van 

geluidboxen aan gevels van 

horeca-inrichtingen onder 

nader te stellen 

voorwaarden toestaan; 

 

Toevoeging om 
het gebruik van 
geluidboxen 
aan gevels van 
horeca-
inrichtingen  
tijdens unieke 
festiviteiten 
mogelijk te 
maken. 

Artikel 8, lid 2  2. In afwijking van het 

gestelde in artikel 8, lid 1 is 

het elke vereniging, die 

gehuisvest is binnen 

dezelfde 

sportaccommodatie, 

toegestaan om per jaar 

maximaal één van de op 

grond van artikel 4, lid 2 

toegestane incidentele 

festiviteiten te houden op 

een tot de inrichting 

behorend buitenterrein van 

die sportaccommodatie; in 

afwijking van artikel 6, sub 

c van deze verordening mag 

elke afzonderlijke festiviteit 

op het buitenterrein 

maximaal 2 aaneengesloten 

Toevoeging om 
één festiviteit 
per jaar per 
vereniging/club 
op het 
buitenterrein 
van 
gezamenlijk 
gebruikte 
sport- 
complexen 
mogelijk te 
maken. 



4 
 
 
 
 
 

 

dagen duren; elke 

afzonderlijke festiviteit mag 

niet aaneengesloten 

plaatsvinden; 

 

Artikel 8, lid 3  3.In afwijking van het 

gestelde in lid 1 is het een 

aantal door het college van 

burgemeester en 

wethouders aan te wijzen 

inrichtingen toegestaan om 

– onder nader te stellen 

voorwaarden, welke in elk 

geval begin- en eindtijden, 

alsmede dB(C)- en dB(A)-

geluidgrenswaarden 

bevatten – per kalenderjaar 

maximaal drie van de op 

grond van artikel 4,  lid 2 

toegestane incidentele 

festiviteiten te houden op 

een tot de inrichting 

behorend buitenterrein, mits 

dat terrein niet behoort tot 

de openbare ruimte en dat 

terrein niet als regulier 

terras vergund is; 

 

Toevoeging om 
op 
buitenterreinen 
bij bepaalde 
door BeW aan 
te wijzen 
inrichtingen 
festiviteiten, 
maximaal 3 per 
jaar, mogelijk 
te maken. Dit 
ter vervanging 
van 
evenementen-
vergunningen, 
die nu feitelijk 
verstrekt 
worden 
(deregulering).  

Artikel 9  Overtreding van artikel 5, 6, 

7 en/of 8, lid 2 en/of lid 3 

wordt gestraft met hechtenis 

van ten hoogste drie 

maanden of een geldboete 

van de tweede categorie. 

Strafbepaling 
uitgebreid 
i.v.m. wijziging 
artikel 8. 

Artikel 11 Deze verordening wordt 

aangehaald als: 

Verordening ex artikel 

2.21 Besluit Algemene 

Regels Inrichtingen 

Milieubeheer Maastricht. 

Deze verordening wordt 

aangehaald als: 

Verordening ex artikel 2.21 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer Maastricht. 

Aanhalingstitel 
gewijzigd i.v.m. 
naamwijziging 
landelijk 
besluit. 

 


