
 

   

Muziektent in het plantsoen voor het 
Sint Pietershof  
Initiatiefnemer: Co van Dijk  
 
Samenvatting initiatief: “De muziektent staat in het plantsoen 
aan de zijde van het Dal met enkele bankjes voor diegene 
die willen genieten van de muziek. Enkel bij een uitvoering is 
het plantsoen toegankelijk welke ook weer na afloop 
gesloten wordt. Het hek om het plantsoen blijft zoals hij is en 
beschermd tuin en de muziektent.” 
 
Maatschappelijke impact: “Het Dal ligt in het winkelrondje 
van Hoorn, welke alleen maar leuker en verrassender wordt 
voor het winkelend publiek en toerist. En als het ‘s avonds 
donker is wordt de muziektent prachtig in led uitgelicht. Op 
deze manier is het naar mijn mening op verschillende 
manieren een mooie aanwinst voor Hoorn.” 
 
Concrete vraag aan de raad: Bent u bereid om met mij mee te werken aan dit initiatief en het College 
opdracht te geven een voorstel voor realisatie voor te leggen aan de raad?  
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer: “Gesprek gehad met muziekschool Boedijn, die mij gaat ondersteunen in 
de muziekcultuur/mensen van Hoorn en werken naar een stichting voor de muziektent en met de 
invulling daarvan. Het bestuur van die stichting zal bestaan uit een ondernemer van de Gedempte 
Turfhaven, een muzikant en een bewoner van het St Pietershof. Ikzelf zal voor de komende 2 jaar de 
"Programmamanager" zijn om voor een jaaragenda te zorgen zodat er elk seizoen voorstellingen gaan 
komen op de koopzondagen en andere feestdagen, met steeds weer een ander koor, orkest uit de 
muziekcultuur uit Hoorn. 
Al deze voorstelling, totaal 10/12 per jaar, zullen overdag zijn. Misschien een keer een mooi zomeravond 
concert.” 
 
Participatie van de samenleving: 
“Een muziektent die beheerd moet gaan worden door een overkoepeld “bestuur” met betrokkenheid van 
muziekverenigingen, koren, orkesten die Hoorn rijk is en natuurlijk muziekschool Boedijn. Dit bestuur 
maakt een jaaragenda, zodat er een programma komt voor de koopzondag, feestdag en/of andere 
bijzondere gelegenheid waar een orkest, koor of vereniging de bezoekers van Hoorn centrum verrassen 
met muzikale klanken.” 
 
Het College van regenten heeft een brief naar de fracties gezonden met daarin hun visie op het initiatief. 
Die brief is bij het overleg op iBabs geplaatst. Op 26 november heeft Co een presentatie over zijn 
initiatief gehouden voor het College van Regenten en de bewoners van het Sint Pietershof. Het College 
van Regenten heeft na die presentatie een enquête onder de bewoners gehouden waarvan de 
uitkomsten in de week van 2 december met de fracties worden gedeeld.   
 
Vervolg: 
Indien de raad verder wil met het initiatief, geeft hij het College opdracht om in overleg met de 
initiatiefnemer en direct belanghebbenden een raadsvoorstel op te stellen voor realisatie van het initiatief 
en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.  
 
Wet- en regelgeving/beleid:  
De grond waar de muziektent zou moeten komen is eigendom van de gemeente Hoorn en is niet in 
vruchtgebruik gegeven aan het Sint Pietershof. De gemeente onderhoud het gehele 
plantsoen/’overtuinen’.  
 
Het plantsoen van het Sint Pietershof ligt binnen het bestemmingsplan Binnenstad en heeft de 
bestemming Groen. Naast de bestemming Groen liggen ook de aanduidingen Waarde Archeologie en 



 

   

Waarde – Beschermd stadsgezicht op de betreffende locatie. Binnen de bestemming Groen zijn 
bouwwerken geen gebouwen toegestaan van 5 meter hoog. Mocht dit niet hoog genoeg zijn, dan kan 
gebruikt worden gemaakt van de algemene ontheffingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is 
opgenomen. Met deze bevoegdheid is het college bevoegd te besluiten de bouwhoogte te verhogen tot 
maximaal 10 meter.   
 

Het bouwen past dan qua bouwhoogte binnen het bestemmingsplan. De muziektent wordt gebruikt voor 

muzikale optredens. Voor het gebruik moet dan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het 

college is bevoegd daarover een besluit te nemen. Voor de muziektent dient een omgevingsvergunning 

te worden aangevraagd voor aanleggen, bouwen en strijdig gebruik. Deze moet voor advies voorgelegd 

worden aan de monumenten- en welstandscommissie, omdat de locatie binnen het  beschermd 

stadsgezicht ligt en de aanduiding Waarde-Archeologie ligt op de betreffende locatie.    
 
Financiën: 
De initiatiefnemer heeft een offerte waaruit blijkt dat de kosten van de muziektent circa €75.000,- 
exclusief btw zullen bedragen. 
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 482 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel. 
 


