
 

 

	   	  
	   	   	   	  
Aan	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  
Coolsingel	  40	  
3011	  AD	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  ter	  schriftelijke	  beantwoording	  	  
	  
Betreft:	  Ruimte	  voor	  straatartiesten	  
	  

Rotterdam,	  18	  Juni	  2013	  
	  
	  
Geacht	  College,	  
	  
	  
In	  vele	  Europese	  steden	  worden	  het	  straatbeeld	  en	  de	  metrostations	  opgeluisterd	  door	  creatievelingen	  die	  hun	  
talent	  ten	  toon	  spreiden.	  Muzikanten,	  theatermakers	  en	  andere	  artiesten	  zijn	  in	  de	  publieke	  ruimte	  van	  deze	  
steden	  veel	  te	  vinden.	  In	  een	  wereldstad	  als	  Rotterdam	  zou	  deze	  bijdrage	  aan	  de	  levendigheid	  van	  de	  
binnenstad	  natuurlijk	  niet	  moeten	  ontbreken.	  Echter	  in	  het	  Centrum	  van	  Rotterdam	  en	  in	  de	  winkelcentra	  in	  
Prins	  Alexander	  zijn	  artistieke	  uitingen	  verboden.	  De	  Rotterdamse	  APV	  (art	  2:9)	  regelt	  dat	  de	  Burgemeester	  
gebieden	  daartoe	  kan	  aanwijzen	  en	  ontheffingen	  kan	  verlenen.	  	  
	  
De	  straatartiest	  wordt	  in	  principe	  beschermd	  door	  artikel	  7	  van	  de	  Grondwet,	  dat	  stelt	  dat	  niemand	  heeft	  
voorafgaand	  verlof	  nodig	  heeft	  om	  gedachten	  of	  gevoelens	  te	  openbaren.	  Desalniettemin	  heeft	  de	  
Gemeenteraad	  in	  het	  verleden	  besloten	  om	  voor	  straatartiesten	  op	  bepaalde	  plaatsen	  een	  ontheffing	  te	  
vereisen.	  	  
	  

1. Hoeveel	  ontheffingen	  zijn	  er	  de	  afgelopen	  jaren	  aangevraagd	  door	  straatartiesten?	  Hoeveel	  zijn	  
toegekend	  en	  hoeveel	  zijn	  afgewezen?	  

2. Op	  basis	  van	  welke	  overwegingen	  kent	  u	  een	  aanvraag	  van	  een	  ontheffing	  voor	  straatartiesten	  goed	  
dan	  wel	  af?	  	  

3. Speelt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  artiest	  een	  rol	  in	  uw	  beoordeling?	  Zo	  ja,	  hoe	  bepaalt	  u	  de	  kwaliteit	  van	  een	  
artiest?	  

	  
In	  praktijk	  handelen	  de	  deelgemeenten	  dit	  in	  naam	  van	  de	  Burgemeester	  af.	  De	  aanvraag	  kent	  een	  doorlooptijd	  
van	  3	  weken.	  Het	  ‘Lex	  Silencio	  Positivo’	  principe	  is	  hierbij	  van	  toepassing,	  wat	  betekent	  dat	  de	  ontheffing	  
automatisch	  verleend	  wordt	  als	  de	  termijn	  overschreden	  is.	  	   	  
	  

4. Wat	  is	  de	  gemiddelde	  doorlooptijd	  van	  de	  ontheffingsaanvragen?	  	  
5. In	  hoeveel	  gevallen	  is	  de	  termijn	  overschreden,	  waardoor	  de	  ontheffing	  automatisch	  is	  toegekend?	  	  	  

	  
In	  vele	  Europese	  steden	  zijn	  straatmuzikanten	  op	  vele	  plaatsen	  te	  vinden,	  waaronder	  in	  metrostations.	  In	  
Rotterdam	  is	  dit	  eveneens	  verboden.	  De	  huisregels	  van	  de	  RET	  stellen	  dat	  het	  niet	  is	  toegestaan	  muziek	  te	  
spelen	  in	  de	  metrostations,	  tenzij	  dit	  door	  de	  RET	  expliciet	  is	  toegestaan.	  	  
	  

6. Hoeveel	  aanvragen	  worden	  er	  jaarlijks	  bij	  de	  RET	  gedaan	  door	  muzikanten	  om	  te	  spelen	  in	  de	  
metrostations?	  Hoeveel	  worden	  er	  daarvan	  toegekend	  en	  hoeveel	  worden	  afgewezen?	  

7. Op	  basis	  van	  welke	  overwegingen	  kent	  de	  RET	  een	  aanvraag	  goed	  dan	  wel	  af?	  
8. Is	  de	  RET	  naar	  uw	  inzien	  bereid	  om	  het	  gemakkelijker	  te	  maken	  voor	  straatmuzikanten	  om	  in	  de	  

metrostations	  op	  te	  treden?	  	  
	  
In	  de	  Rotterdamse	  APV	  heeft	  de	  gemeenteraad	  geregeld	  dat	  voor	  betogingen	  een	  ‘kennisgeving’	  vereist	  is,	  
tenminste	  48	  uur	  van	  te	  voren.	  Op	  basis	  hiervan	  (art.	  2:3	  APV)	  kunnen	  bijvoorbeeld	  evangelisten	  in	  de	  



 

 

binnenstad	  hun	  evangelie	  verspreiden.	  Ook	  voor	  evangelisten	  geldt	  dat	  artikel	  7	  van	  de	  Grondwet	  hen	  
beschermt,	  door	  te	  stellen	  dat	  niemand	  heeft	  voorafgaand	  verlof	  nodig	  heeft	  om	  gedachten	  of	  gevoelens	  te	  
openbaren.	  
	  

9. Hoe	  beoordeelt	  u	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  betoging	  en	  wanneer	  sprake	  is	  van	  een	  optreden	  van	  
een	  straatartiest?	  

10. Wat	  is	  volgens	  u	  het	  juridische	  onderscheid	  tussen	  iemand	  die	  zingt	  over	  bijvoorbeeld	  de	  liefde	  en	  
iemand	  die	  zingt	  of	  preekt	  over	  het	  evangelie	  in	  de	  openbare	  ruimte?	  Waarom	  rechtvaardigt	  dit	  
verschil	  in	  uw	  ogen	  een	  andere	  behandeling	  en	  regelgeving?	  

11. Welke	  gevolgen	  verwacht	  u	  wanneer	  de	  regelgeving	  zodanig	  wordt	  aangepast	  zodat	  voor	  optredens	  
van	  straatartiesten	  alleen	  nog	  een	  kennisgeving	  vereist	  is,	  zoals	  dat	  bij	  betogingen	  het	  geval	  is?	  
Gelieve	  dit	  te	  onderbouwen.	  

12. Welke	  gevolgen	  verwacht	  u	  wanneer	  straatartiesten	  volledig	  vrijgesteld	  worden	  van	  een	  
vergunningplicht?	  Gelieve	  dit	  te	  onderbouwen.	  

	  

Wij	  zien	  uw	  antwoorden	  graag	  tegemoet.	  
	  
	  
Hoogachtend,	   	  
	  
	  
	  
	   	   	                 	  
Jos	  Verveen	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
D66	  Rotterdam	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


