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Geachte heer/mevrouw,
Op 24 september 2015, met aanvulling op 23 november 2015, ontving ik uw aanvraag voor
het exploiteren van een ijsbaan met aanverwante zaken op de Markt in Steenbergen
van 4 december 2015 t/m 5 januari 2016. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te
verlenen. Mijn overwegingen en voorwaarden/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.
Overwegingen

Wettelijke bepalingen
Er is sprake van een evenement zoals bedoeld artikel 2:24 van de
Algemene plaatselijke verordening 2013 (Apv) omdat er sprake is van een ‘publiek
toegankelijke verrichting van vermaak’.
Een aanvraag voor een evenement wordt getoetst aan de vereisten zoals deze genoemd
zijn in artikel 2:25, lid 2 van de Apv. Gebleken is dat er sprake is van een vergunningplicht
vanwege de hoeveelheid aanwezigen (> 250) en dat het evenement langer dan één dag
duurt.
Een aanvraag voor een evenement moet worden getoetst aan artikel 1:8 van de Apv
(weigeringsgronden). Deze weigeringsgronden zijn het belang van: de openbare orde,
openbare veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van het milieu en de
volksgezondheid.
Daarnaast is artikel 4:6 van de Apv van toepassing aangezien er sprake is van het ten
gehore brengen van muziek tijdens het evenement.
Voorts zijn artikel 3 en 4 van de Zondagswet van toepassing en is in het kader van de
Brandveiligheidsverordening een tijdelijke gebruiksvergunning nodig aangezien er op enig
moment meer dan 49 personen in de, overkoepelende, tent aanwezig zijn.

Toetsing aan wettelijke bepalingen

i.a.a.: politie

(e-mail), brandweer (e-mail), Beleid-hhv (e-mail), Beheer (e-mail), Ond-fin
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Openbare orde en openbare veiligheid
In het kader van openbare orde en veiligheid is advies gevraagd aan politie. Zij hebben op
26 november 2015 aangegeven dat met u contact is geweest en naar de situatie ter
plaatse is gekeken. Daarbij is gekeken naar de maten en afstanden in verband met de
bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen. Het is gebleken dat dit afdoende was. Een
punt van zorg van politie was het houden van toezicht tijdens jaarwisseling en
sluitingstijden. Uit uw aanvullende gegevens van 23 november is gebleken dat tijdens
openingstijden er minimaal drie toezichthouders aanwezig zijn en dat medewerkers van
Stichting Samenwerken in de avonduren en ’s nachts surveilleren. Daarnaast gaf u aan dat
tijdens de jaarwisseling een particulier beveiligingsbedrijf wordt ingehuurd. De door u
getroffen maatregelen blijken afdoende voor politie om positief te adviseren in het kader
van openbare orde en openbare veiligheid.
De bescherming van het milieu
De Markt te Steenbergen wordt op regelmatige basis gebruikt voor het houden van
evenementen (kermis, beachvolleybal). De Markt is dan ook aangewezen als
evenemententerrein. In de onmiddellijke nabijheid van de Markt is geen gebied gelegen
dat aangewezen is in het kader van groene wetten (Flora- en Faunawet,
Natuurbeschermingswet).
Volksgezondheid
Inwoners van de gemeente Steenbergen die in en rond het centrum wonen zijn zich ervan
bewust dat de Markt regelmatig wordt gebruikt voor evenementen. Desalniettemin is het zo
dat zij geen onduldbare hinder mogen ondervinden van een evenement. Voor het
bevriezen en bijhouden van het kunstijs is stroom nodig. Het is gebleken dat de
gemeentelijke stroomvoorziening niet toereikend genoeg is om de vraag naar stroom aan
te kunnen. Daardoor is een andere manier van stroomopwekking gezocht en gevonden in
het plaatsen van diesel-aggregaten. De aggregaten zijn zoveel mogelijk zuinig en
geluidsarm uitgevoerd. Voor een volgende editie wordt, wederom, de samenwerking met
gemeente opgezocht om ervoor te zorgen dat dan wel gebruik gemaakt kan worden van de
gemeentelijke stroomvoorziening.
Zondagswet
Volgens de Zondagswet is het verboden om op zondag een evenement te houden dat op
200 meter afstand van een hoorbaar is. Daarnaast is het volgens de Zondagswet verboden
om op zondag voor 13:00 uur een evenement te houden. De burgemeester kan besluiten
een ontheffing te verlenen van het eerste verbod. Het evenement wordt vlak bij de
Gummaruskerk gehouden. Door de organisatie is besloten om het evenement op zondag
pas te openen om 13:00 uur waardoor de burgemeester alleen nog ontheffing hoeft te
verlenen van artikel 3 van de Zondagswet.
Overig
Met het opbouwen van het evenement is gestart op 30 november 2015. Vanaf donderdag
7 januari 2015 wordt de Markt weer vrijgegeven. Tijdens het opbouwen en afbreken is er
sprake van tijdelijke verkeershinder. Vanwege deze tijdelijkheid is het niet noodzakelijk
gebleken om een permanente omleiding in te stellen. De wekelijkse weekmarkt op
woensdag is verplaatst naar een andere locatie. Nu de Gummaruskerk volledig gebruik
kan maken van de gemeentelijke stroomvoorziening voor het Kerstconcert van
17 december is de doorgang van dit evenement ook gegarandeerd. Daarnaast was een
standplaats op de Markt ingenomen op 5 december, deze is verplaatst naar 27 november.
Besluit
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IJsfestijn Steenbergen voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”:
I. op grond van artikel 2:25 van de Apv een evenementenvergunning te verlenen
voor het exploiteren van een ijsbaan, van 4 december 2015 t/m 5 januari 2016.
Deze ijsbaan, met voorzieningen, is voor publiek geopend van maandag tot en met
zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur;
II. vergunninghouder ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:6 Apv;
III. Bijgaande, gewaarmerkte plattegrondtekening, onderdeel te laten uitmaken van
deze vergunning;
IV. vergunninghouder ontheffing te verlenen voor het houden van openbare
vermakelijkheden op grond van artikel 3 van de Zondagswet.
Voorschriften en bepalingen
Aan de vergunning verbinden wij en ik, ieders vanuit zijn eigen bevoegdheid, de volgende
voorschriften:

Algemeen
1. Gedurende het evenement moet de organisatie te allen tijde bereikbaar zijn op
telefoonnummer …;
2. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet te allen tijde van de in de aanhef
van dit besluit genoemde activiteiten aanwezig zijn en op eerste vordering aan
ambtenaren van politie en gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
3. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente
Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
4. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te
voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden tengevolge van het gebruik
van de bij dit besluit verleende vergunningen schade lijden;
5. het voor controle nodig geachte personeel dient te allen tijde te worden toegelaten;
6. het geluidsvolume binnen moet steeds binnen een acceptabel niveau gehouden
worden en overlast voor de naburige bewoners, in welke zin dan ook, moet zoveel
mogelijk worden beperkt;
7. indien de evenementen geen doorgang zal vinden en/ of indien de aanvangs- en/of
eindtijden zullen worden gewijzigd en/of van de route wordt afgeweken, dient
organisator zo spoedig mogelijk de teamchef van de politie Zeeland West-Brabant
alsmede mevrouw A.C. Ferket-van Ooi, afdeling publiekszaken, tel. (0167) 54 34 26
hiervan in kennis te stellen;
8. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende
vergunning en ontheffingen;
9. bij niet naleving van bovengenoemde voorschriften en bepalingen zullen de bij dit
besluit verleende vergunning en ontheffingen terstond en in hun geheel komen te
vervallen;
10. de bij dit besluit verleende vergunningen kunnen onder opgaaf van redenen te allen
tijde worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op
schadevergoeding;
11. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden
opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van
dit besluit;
12. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit
verleende beschikkingen onmiddellijk te vervallen.
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Inrichting evenemententerrein
13. De ijsbaan of andere uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met
vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter hebben;
14. het draaiboek van voormeld evenement dient aanwezig te zijn bij de organisator;
15. het plaatsen van voertuigen op de Markt mag alleen indien noodzakelijk voor het
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opbouw en afbraak van
benodigdheden voor voornoemde activiteit;
16. de rijbanen naar de Markt dienen altijd over een breedte van tenminste 3,50 meter vrij
van obstakels te worden gehouden;
17. Tijdens de openingstijden zijn steeds minimaal 3 vrijwilligers tegelijkertijd aanwezig;
18. Buiten openingstijden is toezicht aanwezig;
19. Tijdens de jaarwisseling wordt toezicht gehouden door een gecertificeerd
beveiligingsbedrijf.

(Brand)veiligheid
20. afzettingen van pleinen en wegen dient zodanig te geschieden, dat zij kunnen worden
opgeheven zodra de (verkeers)veiligheid dit vordert;
21. de vergunninghouder dient, in overleg met gemeente en hulpdiensten, afdoende
maatregelen te treffen om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten tijdens het
evenement. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een calamiteitenplan voor het
evenement;
22. het plaatsen van 'losse' kerstbomen tegen hekwerken/bouwwerken is wegens
brandgevaar niet toegestaan;
23. kramen of tenten waarin voedsel, oliën en vetten worden verwarmd moeten minimaal
5,0 meter uit de gevels van aanwezige bebouwing worden geplaatst, tenzij de gevel
waartegen de kraam wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30
minuten. Dan geldt een afstand van minimaal 2,0 meter;
24. indien gebruik wordt gemaakt van elektrische installaties dienen deze te voldoen aan
het gestelde onder NEN 1010 en dienen alle nadere, door of vanwege de opzichter
van de buitendienst, en in het belang van de veiligheid te geven aanwijzingen c.q.
bevelen stipt en terstond te worden opgevolgd;
25. energievoorzieningen (aggregaat en elektra) moeten gezekerd en kortsluiting veilig zijn
zodat er niet gemakkelijk brand kan ontstaan. Kabelhaspels en verlengsnoeren dienen
geheel afgerold te zijn;
26. elektriciteitskabels moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking
kan komen of erover kan struikelen (loopmatten);
27. De aggregaten zijn zo kort als mogelijk ingeschakeld en zijn zo geluidsarm als
mogelijk.
Bakken en braden
Bak en –braadvoorschriften dient u tezamen met deze vergunning in kopie te verspreiden
onder de deelnemers aan uw evenement. Het is niet uitgesloten dat op het betreffende zal
worden toegezien.
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges voor
het in behandeling nemen van uw aanvraag: €152,00 voor een evenementenvergunning.
Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgiro.
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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 burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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-steenberqen.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 900 4800 PA, Breda). Aan het
verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.
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Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens
1.
a.

b.
c.

d.

e.

f.

Situering en opstelling.
De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen
volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de
brandweer bereikbaar zijn;
Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van
winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
De mobiele bakkramen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen
van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de
bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor
brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde
luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5
meter van deze gevels;
De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten
minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een
sprinklerinstallatie;
De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan
vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende
afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting
in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m2.

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen
voldoet aan de volgende voorwaarden.
2.
a.
b.
c.
d.

e.

3.
a.
b.

Inrichting.
Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de
bakwagens niet toegestaan;
In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals
papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische
verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in
aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere
verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en
vervaardigde apparatuur,
is niet toegestaan.
Constructie.
De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die
bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de
warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van
brandbare verticale afscheidingen of wanden.
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4.
a.
b.
c.

d.

5.
a.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Brandstof.
Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet
toegestaan;
Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn
goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te
leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden
voldaan;
De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan
ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes
van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus,
benzine etc. is niet toegestaan.
Gasopslag.
De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie’s, frietkraam, loempiaktraam,
gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet
meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;
De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of
inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw
en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
- kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
- zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
- zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen
enkel gevaar kunnen lopen;
- geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door
kunstmatige omstandigheden;
Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten
ruimte kan binnendringen;
In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur
staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of
worden gebruikt;
Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient
deze ruimte aan het volgende te voldoen:
- de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
- de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30
minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
- de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk
zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
- de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een
opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand
van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek
toegankelijke plaats;
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6.
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

Gasleidingen en – appendages.
Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m.,
dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een fexibele,
speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze
slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een
hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient
de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF
PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van
fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang
dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang
mag maximaal 2 jaar zijn;
Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient
een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang
dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters
van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van
de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
De gasslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of
bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te
worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte
bevinden;
tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te
zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor
de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht,
dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
magneetventiel;
reduceerventiel.
Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging,
dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
B-klep;
reduceerventiel.
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7.
a.
b.
c.

d.
e.

8.
a.

b.
c.

Elektrische installatie
De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen
van het plaatselijke energiebedrijf.
De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een
aansluitpunt voor elektriciteit moet:
- minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²;
- zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of
gebreken vertoont.
De lengte van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 5 m
bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet
zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.
Blusmiddelen.
Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een
inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden
van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een
rijkskeurmerk te zijn voorzien;
De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559,
uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de
onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en
hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of
brandend vet of olie af te dekken.
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Bijlage:
Plattegrond evenemententerrein
Kunstijsbaan Markt Steenbergen – 4-12- 2015 t/m 06-01-2016

