
                              
 

Amendement  Bestemmingsplan Buitengebied 2013 
 
 
De gemeenteraad van Duiven in vergadering bijeen op 28 oktober 2013; 
 
Gelezen het raadsvoorstel tot vaststelling van het  Bestemmingsplan ”Buitengebied 2013” e.e.a. 
zoals onder de vermelde beslispunten is aangegeven; 
 
Verder gelezen het bestemmingsplan Buitengebied 2013 en specifiek Artikel 11 Horsterpark onder 
11.1 Bestemmingsomschrijving  waarin de aanduiding “evenemententerrein” nader wordt om-
schreven; 
 
Overwegende dat: 
- Deze omschrijving een vergaande verruiming inhoudt van mogelijke evenementen in het Hor-

sterpark ten opzichte van eerder door de gemeenteraad bij de ingebruikname van het Horster-
park als aanvaardbaar uitgesproken activiteiten en evenementen; 

 
- De voorgestelde vergaande verruiming in strijd is met het bij de ingebruikname van het Hor-

sterpark beoogde karakter en voorgestane wijze van gebruik van het Horsterpark; 
 
- Er in het verleden bij de ingebruikname van het Horsterpark nadrukkelijk afspraken zijn ge-

maakt om via vergunningverlening de activiteiten beperkt te houden en dat slechts  twee of drie 
keer per jaar een evenement wordt toegestaan dat als grootschalig te typeren is; 

 
- In het beleidsplan Horsterpark 2008-2012 van de Stichting Activiteiten Horsterpark  op pag. 14 

onder 3.2.3 Evenementen, bij alle drie beschreven scenario’s is aangegeven dat er twee keer 
per jaar een groot evenement kan plaatsvinden; 

 
- In de evaluatie en toekomstig gebruik Horsterpark- Zuid is afgesproken dat de bestaande ka-

ders en voorwaarden ten aanzien van het Horsterpark ongewijzigd worden voortgezet;  
 
- Naar de mening van de raad de wijze waarop de huidige organisatie van evenementen plaats-

vinden geen verandering behoeft en dat de daarmee gepaard gaande belasting op het evene-
mententerrein en de woonomgeving een acceptabele belasting is;  

 
- Het dringend gewenst is om de overlast voor de omwonenden beperkt te houden; 
 
Verder overwegende dat het voorliggende bestemmingsplan een conserverend bestemmingsplan  
is inhoudende dat de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt vastge-
legd en dat de in artikel 11 onder 11.1 Bestemmingsomschrijving voorgestelde bestemmingsom-
schrijving absoluut niet conserverend van aard is;  
 
 
Besluit: 
 
 
het punt a onder 11.1 Bestemmingsomschrijving van artikel 11 Horsterpark als volgt gewijzigd vast 
te stellen: 
 



 

 

 
De voor “Horsterpark aangewezen gronden zijn bestemd voor:” 
 
a. ter plaatse van de aanduiding “evenemententerrein” een evenemententerrein met dien ver-

stande dat: 
1. evenementen in Categorie 1 voldoen aan de volgende kenmerken: 

 maximaal 5 maal per jaar; 

 het aantal dagen per evenement niet meer mag bedragen dan 2, met uitzondering van 
circussen waarvoor 5 dagen geldt, waarbij de dagen die nodig zijn voor het op- afbou-
wen niet worden meegerekend; 

2. evenementen in Categorie 2 en 3 tezamen voldoen aan de volgende kenmerken: 

 maximaal 3 maal per jaar; 

 het aantal dagen per evenement niet meer mag bedragen dan 2, waarbij de dagen die 
nodig zijn voor het op- afbouwen niet worden meegerekend; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Lokaal Alternatief   VVD   PvdA 
 
 
 
 
CDA     GroenLinks   SP  Pro Duiven 
 


