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Geachte heer/mevrouw,
Op 9 oktober 2015 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een feestavond op
zaterdagavond 9 januari 2016, van 20:30 uur tot 02:00 uur. Het evenement vindt
plaats in de loods gelegen aan de Hoogstraat 25 te Steenbergen. Ik heb besloten de
gevraagde vergunning te verlenen. Mijn overwegingen en voorschriften/bepalingen
treft u verderop in deze brief aan.
Besluit
I.
…, hierna te noemen “vergunninghouder” op grond van artikel 2:25 van de Apv
een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van een feestavond
op zaterdagavond 9 januari 2016, van 20:30 uur tot 02:00 uur in de loods
gelegen aan de Hoogstraat 25 te Steenbergen, onder de volgende
voorschriften en bepalingen;
II.
Bijgaande gebruiksvergunning, onderdeel uit te laten maken van deze
verleende vergunning.
Overwegingen
Overwegende dat er sprake is van een evenement waarvoor een vergunningplicht
geldt volgens artikel 2:25 de Algemene plaatselijke verordening (Apv);
Voorts overwegende dat er geen sprake is van een van de weigeringsgronden uit
artikel 1:8 van de APV;
Overwegende dat in 2015, een soortgelijk evenement heeft plaatsgevonden en mij
hiervan geen klachten/opmerkingen van bekend zijn;
Voorts overwegende dat op het terrein er maximaal 1 indirect gestookte heater wordt
geplaatst welke de loods verwarmd via een luchtslang;

i.a.a.: Ond-fin,

GGD, politie(e-mail), brandweer(e-mail), Beheer (e-mail)

UM1505208

Dat er 2 voertuigen worden geplaatst op het terrein; 1 verkoopwagen hamburgers (en
aanverwanten) en 1 toiletwagen. En dat deze wagens op minimaal 10 meter van de
loods worden geplaatst.
Voor het tijdelijk gebruiken van de loods is een tijdelijke gebruiksvergunning benodigd.
Een beslissing hierop is als bijlage bij deze brief gevoegd;
Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken is een aparte ontheffing in
het kader van de Drank- en Horecawet benodigd. Een aanvraag hiervoor dient u nog
bij mij in te dienen.
Voorwaarden en bepalingen
1. door gebruikmaking van deze vergunning aanvaardt vergunninghouder iedere
aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voor derden of de gemeente
Steenbergen zou kunnen voortvloeien;
2. Overlast voor omwonenden, in welke zin dan ook, dient zoveel mogelijk te worden
beperkt;
3. Het geluidsniveau ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen
mag niet meer dan 70 dB(A) zijn;
4. door gebruikmaking van deze vergunning aanvaardt vergunninghouder iedere
aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voor derden of de gemeente
Steenbergen zou kunnen voortvloeien;
5. aankomst en vertrek van voertuigen dient veilig door vergunninghouder te worden
georganiseerd en begeleid;
6. afval en andere ontstane verontreinigingen dienen onmiddellijk gedurende het
evenement en na afloop van het evenement van het terrein en directe omgeving
te worden verwijderd;
7. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen
worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te
maken van deze vergunning;
8. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen zal de bij dit besluit
verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel komen te vervallen;
9. de bij dit besluit verleende vergunning kan onder opgaaf van redenen ten alle
tijden worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op
schadevergoeding.
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges
voor het in behandeling nemen van uw digitale aanvraag €137,00. Voor de betaling
hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgiro van ons.
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Tot slot
Ik wens u veel plezier bij het houden van uw evenement. 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.
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