gemeente

BOARNSTERHIM
TROUWEN(*) IN DE GEMEENTE BOARNSTERHIM
Locaties
De gemeente Boarnsterhim heeft één vaste trouwlocaties, te weten het gemeentehuis (J.W. de
Visserwei 10 te Grou).
Daarnaast bieden wij, sinds 15 maart 2005, de mogelijkheid om binnen de gemeente Boarnsterhim op een alternatieve locatie te trouwen. De gemeente heeft bij raadsbesluit alle hoofdgebouwen op het grondgebied van de gehele gemeente aangewezen als huis der gemeente. Zo is de
mogelijkheid ontstaan om een verzoek in te dienen tot aanwijzing van een alternatieve trouwlocatie.
Bovendien is trouwen op een schip mogelijk gemaakt. Op 13 september 2005 is bij raadsbesluit
vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2006 binnen de gemeentegrenzen van de gemeente
Boarnsterhim afgemeerde schepen, onder voorwaarden, als huis der gemeente zijn aan te wijzen
om als alternatieve trouwlocatie te functioneren.
Zogenaamde kosteloze huwelijken worden uitsluitend op de vaste trouwlocatie voltrokken.

“Bepalingen alternatieve trouwlocaties”
De aanvraagprocedure
• Het complete verzoek (inclusief instemming met de bepalingen) tot aanwijzing van een al-
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ternatieve trouwlocatie moet minimaal 13 weken vóór de huwelijksdatum schriftelijk worden gericht aan het college.
Indien een locatie eerder is aangewezen als alternatieve trouwlocatie en voldoet aan de
gestelde eisen is de termijn voor het indienen van een verzoek tot aanwijzing minimaal 6
weken voor de geplande huwelijksdatum
Het verzoek moet vergezeld zijn van de schriftelijke toestemming van de “beheerder” van
het pand
Het verzoek wordt in behandeling genomen zodra de verschuldigde leges zijn betaald. Bij
afwijzing is geen restitutie mogelijk.
De gemeente heeft het recht om een verzoek tot aanwijzing van een alternatieve trouwlocatie in te willigen of af te wijzen
De beslissing op het complete verzoek wordt uiterlijk 6 weken na indiening schriftelijk bekend gemaakt aan het bruidspaar en bij aanwijzing aansluitend gepubliceerd op de gemeentelijke website en in Op ‘e Hichte.
De gemeente heeft het recht om een besluit tot aanwijzing van een alternatieve trouwlocatie te wijzigen of in te trekken
Verkeerde voorspiegeling van zaken beïnvloedt de besluitvorming op het verzoek op negatieve wijze.
Op de beslissing is bezwaar en/of beroep mogelijk

Het gebouw
•

De openbaarheid van het huwelijk moet voor iedereen gewaarborgd zijn.

(*)

De beide relatievormen huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn op een enkel onderdeel na geheel
identiek. In het kader van de leesbaarheid staat in dit schrijven ‘trouwen’, ‘huwelijksvoltrekking’ enzovoort.
U dient te bedenken dat de tekst ook van toepassing is op het geregistreerd partnerschap.
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De toegang tot de locatie moet ~voor de duur van de voltrekking~ vrij zijn, hetgeen betekent dat een ieder aanwezig mag zijn bij de voltrekking.
De locatie dient een gebouw (onroerend goed) te zijn. Er moet sprake zijn van een hoofdgebouw. Ook dient het gebruik van het pand normaliter een permanent karakter bezitten.
Bij verzoeken ~die leiden tot een meer dan incidentele aanwijzing van een specifiek gebouw~ is voorafgaand vrijstelling nodig van het bestemmingsplan.
Het gebouw moet een officiële huwelijksvoltrekking mogelijk maken. Naastvoldoende verlichting dient minimaal ruimte te zijn voor de Buitengewone Ambtenaar Burgerlijke Stand
(Babs), het bruidspaar, 2 getuigen, 1 tafel en 5 stoelen; zulks ter beoordeling door een
medewerker Burgerzaken.
Het is niet toegestaan om in de openlucht te trouwen.

De gemeente
•
•
•

•

De gemeente is – behoudens de feitelijke huwelijksvoltrekking – op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag.
De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het éénmalig aanwijzen van de locatie op
een vaste dag en tijd en het beschikbaar stellen van een Babs.
Het niet voldoen aan de bepalingen alternatieve trouwlocaties kan voor de gemeente reden zijn de voltrekking niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.
Er mag ~dit ter beoordeling van het college~geen (schijn van) strijdigheid zijn met de veiligheid, openbare orde, de goede smaak of integriteit van betrokken partijen.

Het bruidspaar
Het bruidspaar zorgt voor en is verantwoordelijk voor:
• het eventueel aanvragen van overige vergunningen zoals een tijdelijke gebruiksvergunning
voor het gebouw, vergunning krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, geluidsontheffing, parkeervergunning, vrijstelling van het bestemmingsplan;
• inrichting en aankleding van de locatie (in nauw overleg met de ’beheerder’);
• de aanwezigheid van een gastheer of –vrouw;
• maatregelen om de fysieke toegang tot de gelegenheid mogelijk te maken; ook voor mindervalide geïnteresseerden. Te denken valt aan een openstaande voordeur en een nagenoeg drempelloze entree.

De Babs
•
•

•

De uitvoerende Babs heeft, namens de gemeente, altijd de regie tijdens de huwelijksvoltrekking en heeft daarin een eigen verantwoording.
Indien de Babs gelet op de omstandigheden, die aangetroffen worden op de alternatieve
trouwlocatie of door de inbreng van bruidspaar of anderen, vindt dat de voltrekking niet
kan plaatsvinden dan kan de Babs de voltrekking schorsen en zelfs besluiten niet over te
gaan tot voltrekking.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de Babs, als gevolg van het handelen van de Babs,
wordt volledig door het college overgenomen zonder daarmee de gestelde aansprakelijkheid te aanvaarden.

De beheerder
•

•

De ‘beheerder’ (i.c. eigenaar, gebruiker of de verantwoordelijke ondernemer of persoon)
van de locatie stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de
gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis. De wijze
van gebruik tijdens de voltrekking wordt bepaald door de gemeente.
Indien de ‘beheerder’ een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel
voor rekening van het bruidspaar, evenals alle andere in rekening te brengen kosten als
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gevolg van het gebruik. Dit is eveneens van toepassing op gederfde kosten bij uitstel en
afstel van het gebruik.

Aanvullende bepalingen voor schepen als alternatieve trouwlocatie
•

Op schepen die als alternatieve trouwlocatie worden aangewezen zijn bovenstaande “Bepalingen alternatieve trouwlocaties” ~die zijn beschreven voor panden~ zo veel als mogelijk van toepassing.

•

Onder afgemeerd wordt verstaan dat het schip, waarvan de voortstuwende motor/schroef
is uitgeschakeld, stabiel verbonden is met de vaste wal middels passende trossen of hydraulische steekpalen aan voor- en achtersteven. De publieke toegang komt daarbij met
een, ook voor mindervalide, veilige loopplank tot stand.

•

Gemeente Boarnsterhim en de trouwambtenaar zijn niet aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het niet of te laat afmeren van het schip op de aangewezen afmeerlocatie.
Wel kunnen hier gevolgen uit voortvloeien ~zoals het inkorten van de plechtigheid of zelfs
uitstellen van de huwelijkssluiting naar een ander moment en/of plaats~ zulks ter beoordeling van de trouwambtenaar en/of de gemeente Boarnsterhim.

• Aanvullende veiligheidsvoorwaarden zijn:
a) Met het verzoek tot aanwijzing van een schip als alternatieve trouwlocatie dient overlegd
te worden:
een kopie van een geldig “Groot Vaarbewijs” ten name van de schipper, zijnde het
bewijs van vaarbevoegdheid voor groepsvervoer per schip dat is ingericht voor groepen van 12 personen en meer;
een kopie van een, voor het schip afgegeven, geldig “Certificaat van Onderzoek” ingevolge de Binnenschepenwet;
een bewijs dat het schip is ingericht voor groepsvervoer van 12 en meer personen.
b) Het afmeren dient te geschieden op een voor het schip geschikte afmeerlocatie, dit ter
beoordeling van de schipper of eigenaar van het schip.
c) Het afmeren moet veilig zijn en de positie van het schip op de afmeerlocatie mag niet
hinderlijk zijn voor de andere gebruikers van het vaarwater.
d) Er mogen geen andere schepen afgemeerd zijn tussen het afgemeerde schip en de afmeerlocatie. Maatregelen om de afmeerlocatie vrij te houden, voor het schip in functie
als alternatieve trouwlocatie, worden niet door de gemeente ondernomen.
•
a)

b)

Aanvullende voorwaarden om de openbaarheid te garanderen zijn:
Met het verzoek tot aanwijzing van een schip als alternatieve trouwlocatie dient overgelegd te worden:
de naam van het schip en de gegevens van de eigenaar (naam en adres)
het adres van de afmeerlocatie dat openbaar toegankelijk moet zijn en normaal bereikbaar is voor zowel de gemeentelijke trouwambtenaar en (genodigde) geïnteresseerden als voor eventuele hulpdiensten.
De naam van het schip, de gegevens van de eigenaar en de afmeerlocatie zullen ~samen
met datum en tijd~ openbaar worden gemaakt bij de aanwijzing van de alternatieve
trouwlocatie.
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