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Vraag 1. Betreft commerciële versus niet commerciële activiteiten. 

Het onderscheid hierin is belangrijk omdat de gemeente bereid is veel van de kosten voor haar rekening te 
nemen.

 waar ligt de scheiding tussen de door de gemeente te dragen kosten zowel als het gaat om echte 
kosten (onderzoek, leges e.d.) als het om niet ter beschikking te stellen diensten (hekken uitlenen 
en plaatsen e.d.)

Antwoord: De scheiding in het wel of niet berekenen van kosten voor leges en brengen/halen van 
de materialen, wordt bepaald of de initiatiefnemer een commerciële partij is of niet.  De definitie die 
wij hanteren ten aanzien van commerciële partijen is conform artikel 4 sub e van de 
Legesverordening Leiderdorp. 

 welke kostensoorten kent de gemeente in deze (denk behalve aan leges ook aan verzekeringen, 
verlichting, luidsprekerinstallaties, tenten meubilair en dergelijke)? Wanneer dient de organisatie 
deze te dragen en wanneer de gemeente?

Antwoord: Bij de kostenberekening van de te lenen materialen worden (voor commerciële partijen) 
enkel de breng- en haalkosten in rekening gebracht. In uw vraag verwijst u naar tenten, meubilair 
en dergelijke. Echter, de enige materialen die het college uitleent (hetzij tegen een kostendekkend 
tarief) zijn: dranghekken, kunststof afvalcontainers en borden. 

 welke definitie hanteert de gemeente voor niet commerciële en commerciële activiteiten?

Antwoord: Zie pagina 17 van het Evenementenbeleid: De definitie die wij hanteren ten aanzien van 
commerciële partijen is conform artikel 4 sub e van de Legesverordening Leiderdorp.

Vraag 2. Betreft dB grenzen. 

De gemeente stelt in het evenementenbeleid een aantal dB grenzen voor. 

 Wat zijn de vergelijkbare grenzen in de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten en 
Leiden?

Antwoord: De decibelgrenzen die in het Evenementenbeleid worden aangehaald, zijn de grenzen 
die uw raad met de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 heeft bepaald. 
Hieronder vindt u een lijst van de decibelgrenzen die in Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten en 
Leiden worden gehanteerd

Zoeterwoude: maximaal 80 Db(A) en 95 Db(C)

Oegstgeest:   maximaal 70 Db(A) en 82 Db(C)



 
Voorschoten: Voorstraat, het Treubplein en het Burgemeester van der Haarplein maximaal 90 
Db(A), rest van Voorschoten 70 Db(A). Geen restricties voor Db(C) opgenomen.

Leiden: 
Categorie 1:  maximaal 70 Db(A), geen waarde voor Db(C) opgenomen.
Categorie 2a: maximaal 80 Db(A) en 92 Db(C) 
Categorie 2b: maximaal 85 Db(A) en 97 Db(C)
Categorie 3: maximaal 90 Db(A) en 100 Db(C)


