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Geachte heer/mevrouw,
Op 9 oktober 2015 ontvingen wij uw aanvraag voor het houden van een feestavond in
de loods aan de Hoogstraat 25 te Steenbergen. Het evenement wordt gehouden op
zaterdagavond 9 januari 2016, tussen 20:30 uur en 02:00 uur. Wij hebben besloten u
een tijdelijke gebruiksvergunning te verlenen. Onze overwegingen en de
voorschriften/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.
Overwegingen
Gehoord het advies van de brandweer;
gelet op artikel 2.1.1 van de brandveiligheidsverordening;
voorts wetende dat deze editie van het evenement gelijk aan die van voorgaande
jaren.
Besluit
… voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”, de gevraagde vergunning voor
het houden van een feestavond op
zaterdagavond 9 januari 2015, tussen 20:30 uur en 02:00 uur, in de loods aan de
Hoogstraat 25 te Steenbergen onder de volgende voorschriften, bepalingen en regels
te verlenen.
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Voorschriften en bepalingen
Hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbeperkt bij het object kunnen
komen ook spandoeken, inclusief de bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan
klasse II volgens NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941.
1. alle deuren van de te gebruiken loods dienen direct tot over de volle breedte zijn te
openen;
2. de vluchtwegen, inclusief het terrein grenzend aan de vluchtwegen, dienen over de
volle breedte vrij gehouden te worden;
3. vergunninghouder dient de loods zodanig in te richten dat minimaal 1 nooduitgang aan
de voorzijde en minimaal 1 nooduitgang aan de achterzijde vanuit elk punt in de loods
ongehinderd kunnen worden bereikt;
4. de voor ontvluchting bestemde doorgangen dienen van voldoende breedte te zijn (per
9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment over de volle
breedte geopend te kunnen worden; gerekend dient te worden met een maximale
bezetting van het vloeroppervlak; nooddeuren dienen met een handbeweging geopend
te kunnen worden; ter plaatse van de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen
zonder obstakels aanwezig te zijn;
5. maximaal 300 personen mogen tegelijkertijd in de loods worden toegelaten;
6. in de loods dient een goed werkende noodverlichtingsinstallatie aangebracht te zijn;
7. de elektrische installatie van de loods dient te voldoen aan het gestelde in NEN 101 Oveiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallatie; tevens dienen de installaties te
voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het plaatselijk energie- of
distributiebedrijf;
8. de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen brandgevaar
kan ontstaan;
9. boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbare
transparant-verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten dienen te
branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient een pictogram
volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
10. ruimteverwarmingtoestellen dienen goedgekeurd te zijn door de GIVEG;
11. in de loods dienen ten minste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van
minimaal 7 kilogram voor direct gebruik aanwezig te zijn;
12. de gehele loods dient voor aanvang van het feest vrij gemaakt te worden van
brandbare materialen zoals brandbare gassen en brandbare vloeistoffen, met
uitzondering van de carnavalswagen zelf;
13. er mag uitsluitend brandvertragende versiering worden aangebracht; deze versieringen
dienen minimaal op een hoogte van 2,50 meter vanaf het vloeroppervlak te worden
aangebracht;
14. het aanbrengen van netten en andere materialen waarin mensen verstrikt kunnen
raken is niet toegestaan;
15. het gebruik van open vuur of direct gestookte heaters alsmede het aanwezig hebben
van gasflessen in of om de loods is niet toegestaan; bakken en braden in of om de
loods is op generlei wijze toegestaan;
16. bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze
vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen;
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Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges voor
het in behandeling nemen van uw aanvraag €76,00. Voor de betaling hiervan ontvangt u
binnenkort een acceptgiro van ons.
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 burgemeester en wethouders 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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