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Steenbergen, 10 augustus 2015

per e-mail: politie, brandw eer, Beheer (OB), Bel eid- hhv,

Geachte heer/mevrouw,
Op 6 augustus 2015 ontving ik van u een aanvraag voor het houden van een vrij
toegankelijk popfestival met sport en spel (Vospop) aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer
(achter brandweerkazerne) op zaterdag 5 september 2015 van 11:00 uur - 02:00. Ik heb
besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Mijn overwegingen alsmede de
voorschriften treft u bijgevoegd aan.
Overwegingen
Overwegende dat er volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2013
(APV) er sprake is van een evenement waarvoor een evenementenvergunning benodigd
is. Dat er geen sprake is van een weigeringsgrond in de zin van artikel 1:8 van de APV
noch in de zin van het evenementenbeleid van 15 november 2011;
Dat op het evenemententerrein onder andere één mobiel podium en verschillende stands
worden geplaatst zoals in bijgaande plattegrondtekening wordt aangegeven;
Dat het evenement wegens weersomstandigheden op 25 juli 2015 niet is doorgegaan
Dat tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
Dat de politie op 3 augustus 2015 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het
verlenen van de vergunning, maar wel een aantal voorwaarden heeft toegevoegd aan de
vergunning;
Voorts overwegende artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2013.
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Besluit
1. voornoemd, hierna te noemen "organisator", de gevraagde vergunning te verlenen
voor het houden van een popfestival met sport en spel op zaterdag 5 september 2015,
van 11:00 uur - 02:00 uur zulks onder de volgende voorschriften en beperkingen;
2. Ontheffing te verlenen van het verbod vernoemd in artikel 4:6 APV;
3. De bijgaande, gewaarmerkte, tekening onderdeel laten uitmaken van deze vergunning.
Voorschriften en beperkingen
1. het gebruik van glas en houten bierblaadjes is vanuit veiligheidsoverwegingen ter
voorkoming van besmetting met infectieziekten niet toegestaan;
2. vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen
teneinde te voorkomen, dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik
van de bij dit besluit verleende vergunning schade lijden;
3. alle door of vanwege de politie, de brandweer of een daartoe bevoegde ambtenaar te
geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
4. het voor controle nodig geachte personeel dient te allen tijde te worden toegelaten;
5. het geluidsniveau ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen mag
niet meer bedragen dan 70 dB(A);
6. vergunninghouder dient zo snel mogelijk van tevoren de direct omwonenden via een
briefje in kennis te stellen van het initiatief. In deze brief moet een telefoonnummer zijn
genoemd dat gebeld kan worden zijn in verband met klachten/opmerkingen tijdens het
evenement;
7. personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, moeten zijn voorzien van
een herkenbaar polsbandje;
8. indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de aanvangs- en/of
eindtijden zullen worden gewijzigd, dient vergunninghouder ten minste op de in het
vorige voorschrift genoemde datum vóór 12.00 uur de teamchef van het politieteam
Zeeland West-Brabant alsmede mevrouw Ing. A.C. Ferket-van Ooi, tel. 0167-54 34 26
hiervan in kennis te stellen;
9. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiende uit het gebruik maken van deze vergunning;
10. dat afval dat ontstaan is tijdens en na het evenement door de organisator zal worden
opgeruimd;
11. dit besluit of een afschrift daarvan dient te allen tijde aanwezig te zijn en door
vergunninghouder op verzoek van de politie, brandweer of een ambtenaar van de
gemeente Steenbergen te worden getoond;
12. bij niet naleving van voormelde voorschriften en bepalingen, komt deze vergunning
onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.
Gebruik hekken
Indien u gebruikt wilt maken van ons gemeentelijk materiaal, zoals hekken, verzoek ik u
hiertoe een aanvraag te doen. Dit kan via onze gemeentelijke website;
www.gemeente-steenberqen.nl aanvragen en regelen -> aanvraagformulieren ->
"Verzoek gebruik materialen - Aanvraagformulier verzoek gebruik materialen". Indien u
reeds een aanvraag heeft ingediend, hoeft u op dit punt geen actie te ondernemen.
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Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, gelden voor de
aanvraag om een evenementenvergunning €137,00 aan leges (digitaal aangevraagd).
Er is besloten dat uw evenement valt onder artikel 4 van het vrijstellingsbesluit. In
het kader van dit besluit zullen er geen leges bij u in rekening worden gebracht..
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.
Hoogachtend,
namens de burgemeester van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden.

3

