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e-mail: politie, br andw eer, Belei d-hhv, Ond- fin, GGD (per pos t)

Geachte heer/mevrouw,
Op 13 januari 2017 ontving ik uw aanvragen voor het houden van een
30+ jaar schuurfeest (reünie) op vrijdag 12 mei 2017 (20:30 uur en 02:00 uur), het
reguliere schuurfeest (18+ jaar) op zaterdag 13 mei 2017 (20:30 uur en 02:00 uur) en
het Jeugdschuurfeest (12-15 jaar) op zaterdag 20 mei 2017 ( 20:00 uur en 0:00 uur) in
de schuur gelegen aan de Langeweg 65 te Kruisland. Ik heb besloten de gevraagde
evenementenvergunning te verlenen. Mijn overwegingen alsmede de voorwaarden en
bepalingen treft u verderop in deze brief aan.
Overwegingen
Er is sprake van een evenement in de zin van artikel 2:24 van de Algemene
plaatselijke verordening omdat er sprake is van een openbaar, voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak. Uit toetsing is gebleken dat, vanwege de
verwachte hoeveelheid aan bezoekers er geen sprake kan zijn van het doen van een
melding voor het houden van het evenement, waardoor er automatisch sprake is van
een evenementenvergunningplicht.
De aanvraag moet worden getoetst aan de weigeringsgronden op basis van artikel 1:8
van de Algemene plaatselijke verordening. Deze weigeringsgronden zijn de volgende:
openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu.

i.a.a.: e-mail:

politie, brandweer, Beleid-hhv, Ond-fin, GGD (per post)

UM1703008

Openbare orde en openbare veiligheid
Dit jaar worden drie verschillende feesten gehouden; een reünie, een 18+ feest en
jeugdschuurfeest op 12, 13 en 20 mei 2017. Het reguliere schuurfeest en het
jeugdschuurfeest hebben wat voorgaande edities, hiervan zijn mij geen klachten
bekend die hebben gezorgd voor de verstoring van de openbare orde.
In de loop van de jaren is een uitstekende samenwerking ontstaan tussen politie,
gemeente en organisator waardoor het reguliere schuurfeest en jeugdschuurfeest dat
overigens hetzelfde is als vorig jaar, een uitstekend evenement gebleken is. Gezien dit
gegeven is ook de verwachting dat ook het reüniefeest goed zal verlopen.
Gemaakte afspraken
Daarnaast is in november 2011 overleg gevoerd met de organisatie en wijkagent van
politie waarin de waarborging van openbare orde en veiligheid is besproken en er
afspraken zijn gemaakt die zijn opgenomen in deze vergunning.

Volksgezondheid en bescherming van het milieu
Deze weigeringgrond is niet van toepassing. En het evenement vindt niet plaats nabij
een beschermd natuurgebied.

Bestemmingsplan
Gezien de recente jurisprudentie omtrent evenementenvergunningen en
bestemmingsplan moeten bestemmingsplannen meegenomen worden in de
beslissing. De mogelijkheid tot het organiseren van KPJ-feesten zijn specifiek
opgenomen in vigerende bestemmingsplannen.

Evenementenbeleid
Op 15 november 2011 is een evenementenbeleid vastgesteld. In dit beleid staan
evenementen vernoemd die niet wenselijk worden geacht binnen de gemeente
Steenbergen. Het houden van een schuurfeest is niet bestempeld als een ongewenst
evenement.

Tijdelijke gebruiksvergunning
Voor het gebruiken van de schuur aan de Langeweg 65 te Kruisland, is een
tijdelijke gebruiksvergunning benodigd op basis van de Brandveiligheidverordening. Dit is
de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Deze vergunning is
apart verleend.

Alcohol op de feesten
Door de organisatie is verklaard dat geen alcohol zal worden geschonken tijdens het
Jeugdschuurfeest op 20 mei 2017. De leeftijd tijdens dit evenement zal liggen tussen
de 12 en 15 jaar. Tijdens het reguliere KPJ-feest en reünie op 12 en 13 mei is de
toegang gesteld op 18 jaar en ouder. Waarbij alleen alcohol zal worden verstrekt aan
personen die de leeftijd van 18 jaar (en ouder) hebben bereikt.
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Besluit
KPJ Kruisland voornoemd, hierna te noemen “vergunninghouder”:
I.
de gevraagde vergunning voor het houden van een
reünieschuurfeest vrijdag 12 mei 2017 (20:30 uur en 02:00 uur),
het reguliere schuurfeest (18+ jaar) op zaterdag 13 mei 2017 (20:30 uur en 02:00
uur) en het Jeugdschuurfeest (12-15 jaar) op zaterdag 20 mei 2017 ( 20:00 uur en
0:00 uur) in de schuur aan de Langeweg 65 te Kruisland te verlenen;
II.
bijgaande voorwaarden en bepalingen onlosmakelijk onderdeel uit laten maken
van de vergunning.
Voorwaarden en bepalingen
1. Tijdens het feest moet telefoonnummer …. te allen tijde bereikbaar zijn;
2. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet ten 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. de muziek in de schuur, op 12 en 13 mei 2017, moet ter beperking van overlast voor
omwonenden om uiterlijk 01.30 uur gestopt worden;
4. vergunninghouder dient personen aan te stellen voor het handhaven van de orde en
het houden van toezicht zowel in als buiten de schuur;
5. bewakings- en beveiligingstaken met of zonder honden mogen alleen door hiervoor
gediplomeerde personen of bedrijven worden uitgevoerd;
6. De organisatie draagt zorg voor voldoende gecertificeerde beveiligers, Per 250
bezoekers moet er een beveiliger aanwezig zijn;
7. rond de sluiting en na afsluiting van het evenement moet er een surveillance
(beveiligers) worden ingezet op de route naar het centrum Kruisland gericht op
eventuele 'slooproutes';
8. het parkeren van auto's op of aan de openbare weg is niet toegestaan en
vergunninghouder dient er op toe te zien dat dat niet gebeurt; aankomst en vertrek
van voertuigen dient veilig door vergunninghouder te worden georganiseerd en
begeleid;
9. het evenemententerrein moet zodanig worden ingericht dat de hulpdiensten te
allen tijde de schuur kunnen bereiken; de toegang tot het terrein en de schuur
dient derhalve te worden vrijgehouden;
10. in de schuur of in de onmiddellijke nabijheid daarvan dient een telefoontoestel
aanwezig te zijn ter alarmering van de hulpverlenende diensten (brandweer,
politie, ambulance-dienst);
11. alle door of vanwege de politie, de commandant van de brandweer of een daartoe
bevoegde ambtenaar te geven aanwijzingen of bevelen in het belang van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede zeden dienen stipt en
onmiddellijk te worden opgevolgd;
12. het gebruik van glas en houten bierblaadjes in de schuur is vanuit
veiligheidsoverwegingen/ ter voorkoming van besmetting met infectieziekten niet
toegestaan;
13. 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;
14. 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.
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Leges
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. De
leges voor een evenementenvergunning bedragen €207,00. Voor de betaling hiervan
ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.
Dit kan 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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