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Geachte heer,
Op 25 mei 2016 ontving ik uw aanvraag voor het houden van de jaarlijkse
"beachactiviteiten ter afsluiting van het sportseizoen van de gebruikers van de sporthal"
van vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli 2016. Het evenement vindt plaats op het
parkeerterrein aan de Van Oldenbarneveltstraat 2 te Dinteloord. Ik heb besloten de
gevraagde vergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de
voorschriften/voorwaarden aan.
Wettelijk kader
1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016
4. Artikelen 3 en 4 van de Zondagswet
5. Evenementenbeleid 2011
6. Bestemmingsplan
Overwegingen
1.
Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake
van een evenement omdat er sprake is van een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van
vermaak’. Er is geen sprake van een uitzondering.
2.
Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden
van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een
melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.
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3.
Dit artikel geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang
van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van
het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

Openbare orde en openbare veiligheid
Deze editie van de Beachweek wordt reeds vele jaren georganiseerd. Bij mij zijn geen
signalen bekend van verstoringen van openbare orde en openbare veiligheid waardoor het
evenement dit jaar niet plaats zou mogen vinden.

De volksgezondheid: Niet van toepassing.
Bescherming van het milieu: niet van toepassing
4.
Volgens de Zondagswet is het verboden om op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te
verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking
hoorbaar is. Daarnaast is het verboden op zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden
te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.
Op zondag 17 juli 2016 starten de vermakelijkheden vanaf 14:00 uur.
Op zondag 24 juli 2016 start het evenement om 10:00 uur, derhalve is een ontheffing
verleend onder het kopje ‘besluit’.
5.
Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet
bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de
menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voeren vaartuigen, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden.
6.
Een bestemmingsplan verzet zich, bij wijze van uitzondering, niet tegen kortdurend en
incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. In dit geval is het
van de bestemming afwijkende gebruik ten behoeve van het evenement zodanig
kortdurend en incidenteel dat de planvoorschriften zich daartegen niet verzetten.
Besluit:
Sportcafé-restaurant de Buitelstee voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder";
i. de gevraagde vergunning voor het houden van de Beachweek van
15 tot en met 24 juli 2016 op het terrein aan de Van Oldenbarneveltstraat 2
te Dinteloord onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen;
ii. ontheffing te verlenen inzake artikel 4, lid van de Zondagswet;
iii. bijgaande, gewaarmerkte tekening en programma onderdeel uit te laten maken
van deze vergunning.
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Voorwaarden en bepalingen
Tijdens het evenement treedt …. op als contactpersoon. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer ….

Algemeen
1. organisator dient het ontstaan van overlast als gevolg van het evenement te beperken
en daartoe de nodige maatregelen te treffen; alle met het evenement verband
houdende activiteiten mogen alleen plaats vinden in de tijdvakken zoals genoemd in
de gewaarmerkte en bijgevoegde programmering;
2. afsluitingen dienen zoveel mogelijk in tijd te worden beperkt;
3. organisator dient bewoners en bedrijven in de directe omgeving tijdig in kennis te
stellen van het evenement en dient zelf te zorgen voor het autovrij maken van het
parkeerterrein;
4. met het inrichten van het evenemententerrein (aanbrengen zand, spelmateriaal,
partytenten voor omkleden deelnemers e.d.) mag op 14 juli na 08.00 uur worden
begonnen;
5. het parkeerterrein dient uiterlijk op 26 juli vóór 17.00 uur volledig en schoon te worden
opgeleverd;
6. ter plaatse moeten er adequate voorzieningen worden getroffen voor toiletbezoek
(onder andere in het horecabedrijf);
7. alle afval en andere verontreinigingen ontstaan op het terrein dienen zo mogelijk
tussentijds en anders in elk geval onmiddellijk na afloop van het op die betreffende dag
plaatsvindende evenement te worden verwijderd;
8. organisator dient één week voor de start van het evenement contact op te nemen met
de opzichter van de buitendienst, telefoonnr. …. voor het maken van nadere afspraken
over het evenement en de wijze van afsluiten van het parkeerterrein;
9. op zondagen 17 juli en 24 juli 2016 dient rekening gehouden te worden met de
zondagsrust; het is die dag niet toegestaan om vóór 13.00 uur geluidsversterking te
gebruiken;
10. de hulpdiensten mogen nimmer in de uitoefening van hun taak worden gehinderd; in
verband hiermee dienen de aangebrachte afsluitingen direct door de organisatie
verwijderd te kunnen worden en dient het terrein en de sporthal bereikbaar te blijven;
11. om parkeerproblemen te voorkomen dienen bezoekers van de sportevenementen
verwezen/geleid te worden naar de in de omgeving voorhanden parkeergelegenheden;
12. eventuele versieringen dienen op een minimale hoogte van 4.20 meter te worden
aangebracht; uit oogpunt van het in de eerste volzin vermelde dient het toepassen van
versieringen weloverwogen en in beperkte mate te gebeuren;
13. aanwezige brandkranen dienen te worden vrijgehouden zodat deze in voorkomende
gevallen direct voor gebruik kunnen worden aangewend;
14. organisator dient te zorgen voor een voldoende aantal toezichthouders om een ordelijk
verloop te waarborgen;
15. alle aanwijzingen van politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren worden
geacht van dezelfde orde te zijn als de aan dit besluit verbonden voorschriften en
bepalingen en dienen derhalve op dezelfde wijze te worden nageleefd en stipt en
onmiddellijk te worden opgevolgd;
16. het gebruik van licht ontvlambare materialen voor versiering e.d. alsmede het
aanwezig hebben van flessen gas en open vuur is uit brandveiligheidsoverwegingen
verboden;
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Barbecue
17. het verkeer op aangelegen openbare wegen alsmede omwonenden mogen tijdens
barbecue-activiteiten geen hinder ondervinden van rookontwikkeling;
18. bij de barbecue moeten een emmer met zand en enkele emmers met water voor direct
gebruik aanwezig zijn; tevens moeten tevens 2 onafhankelijke blusmiddelen
(bv.tuinslang + poederblusser) voor direct gebruik aanwezig zijn;
19. de barbecuekorven moeten op een afstand van ten minste 3,50 meter van gebouwen,
schuttingen, bomen en struiken of andere obstakels worden geplaatst en mogen niet
onder een partytent, een parasol of andere overkapping worden geplaatst;
20. vergunninghouder dient tijdens de barbecue voldoende toezichthoudende
(niet-alcoholdrinkende) personen aan te stellen ten behoeve van de veiligheid van
deelnemers hieraan;

Overig
21. organisator is volledig aansprakelijk voor alle schade, ongevallen e.d. voortvloeiend uit
het gebruik van de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen;
22. organisator is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen, dat de gemeente dan wel derden tengevolge van het gebruik van de
vergunning en ontheffingen schade lijden;
23. een afschrift van dit besluit moet bij de wedstrijdleiding aanwezig zijn en op vordering
van de politie, de brandweer of dienstdoende ambtenaren terstond worden getoond;
24. bij niet naleving van de aan dit besluit verbonden voorschriften en bepalingen zal de
vergunning terstond en in haar geheel komen te vervallen.
Wegafsluiting
Het parkeerterrein bij de sporthal aan de Van Oldenbarneveltstraat 2 te Dinteloord zal van
donderdag 14 juli 2016 08.00 uur tot dinsdag 26 juli 2016 tot 17.00 uur voor alle verkeer,
behalve voetgangers zal worden afgesloten. Het zand zal gedurende deze periode blijven
liggen.
Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 bedragen de leges
voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: €246,00. Voor de betaling van dit
bedrag zult u binnenkort een acceptgiro ontvangen.

4

UM1605437

Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
opnemen met …. Dit is mogelijk via telefoonnummer 14 0167.

Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt, MBA

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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