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Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met procedurenummer BRE 13 1223 WET deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft van Stichting Autosport Zuid-West Brabant een beroepschrift (met bijlagen) 
ontvangen. Ik stuur u hiervan een kopie. 

Ik verzoek u binnen vier weken na de datum van verzending van deze brief de stukken in te dienen die 
betrekking hebben op deze zaak. 

U moet - indien van toepassing - de bijzondere regelgeving die op deze zaak betrekking heeft 
meesturen, dan wel aangeven waar deze is gepubliceerd. 

Ik verzoek u: 

alle aan het bestreden besluit voorafgaande stukken toe te sturen, inclusief de al bij het 
beroepschrift overgelegde stukken; 
de stukken te nummeren; 
de stukken in chronologische volgorde te leggen; 
de stukken in tweevoud en enkelzijdig gekopieerd aan te leveren; 
vergezeld van een inventarislijst. 

Als u wilt dat op bepaalde stukken geheimhouding wordt toegepast, dan moet u de betreffende 
stukken in een afzonderlijke gesloten envelop doen, met daarop de vermelding "geheimhouding art. 
8.29 Awb". De gesloten envelop moet u vervolgens met de redenen waarom u verzoekt om 
geheimhouding in een gewone envelop verzenden of met een koeriersdienst laten bezorgen. 
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de Rech tsp raak 
Rechtbank 

Zeeland-West-Brabant 

datum 11 januari 2013 
kenmerk procedurenummer BRE 13 1223 WET 

pagina 2 van 2 

Wilt u naam, telefoon- en faxnummer van de functionaris die de zaak bij u behandelt vermelden? 

Ik verzoek u een verweerschrift in te dienen. Als in het beroepschrift niet de gronden van het beroep 
zijn vermeld, dan heeft de indiener inmiddels de gelegenheid gekregen dit alsnog te doen. Zodra ik het 
aanvullende beroepschrift heb ontvangen zal ik u daarvan een kopie sturen. Het verweerschrift kunt u 
tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting indienen. 

De meeste beroepszaken worden behandeld op een zitting van de rechtbank, binnen drie maanden nadat 
het beroepschrift is ontvangen. Om de zittingdatum en -t i jd zoveel mogelijk in overleg met partijen vast 
te kunnen stellen zullen te zijner t i jd uw verhinderdata worden opgevraagd. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

Hoo tend. 
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onderwerp : Beslissing op uw bezwaar tegen het niet 
verlenen van ontheffing voor het houden 
van de Exotic Green Rally op 7 juli j l. 

Steenbergen, 14
 n o v e m b e r 2 0 1VERZONDEN 

Geachte heer De Jong, 1 9 NOV. 2012 

Bij besluit van 22 juni, verzonden 26 juni 2012, is besloten geen ontheffing van de 
Wegenverkeerswet te verlenen voor het houden van de Exotic Green Rally op 7 juli 2012. 
Tegen deze beslissing heeft u een bezwaarschrift ingediend, dat op 2 augustus (aangevuld 
op 17 augustus 2012) is ontvangen. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de 
bezwaarschriftencommissie en op 17 oktober 2012 aldaar behandeld. 

Het verslag van de bezwaarschriftencommissie heeft u reeds van ons ontvangen. 

Beslissing op bezwaar 
Wij hebben, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) besloten 
uw bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. Op grond van artikel 7:11 Awb hebben wij het 
bestreden besluit heroverwogen en besloten uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 
Met deze beslissing blijft het bestreden besluit in stand. 

Daarnaast hebben wij besloten om niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten in 
het kader van ex artikel 7:15 Awb. 
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Overwegingen 
Voor de overwegingen wordt verwezen naar het advies van de 
bezwaart Jiriftencommissie, dat hieronder als herhaald en ingelast moet worden 
beschouwd. 

Het bezwaarschrift 
Bezwaarde stelt dat het bezwaarschrift een voortzetting is van de zienswijze die zij tegen 
het ontwerp Evenementenbeleid gemeente Steenbergen heeft ingediend. Zij acht belang 
te hebben bij de bezwaarschriftenprocedure omdat hiermee, met het oog op het verhalen 
van geleden schade, de onrechtmatigheid van het bestreden besluit kan worden 
aangetoond. Tot nu toe is op ieder verzoek tot het houden van de autorally positief 
besloten. Tijdens evenementevaluaties is nooit enige vorm van kritiek geuit. 
Noemenswaardige incidenten hebben zich nooit voorgedaan. Bezwaarde vindt het 
onbegrijpelijk dat de voortzetting van het evenement na een jarenlange vruchtbare 
samenwerking zonder enige vorm van discussie wordt afgehouden. 

De bestreden beschikking steunt op argumenten die niet worden onderbouwd. Er worden 
stellingen aangedragen zonder dat hier concrete klachten en/of ervaringen aan ten 
grondslag liggen. Door het gebruik van woorden als 'in beginsel" en 'nee, tenzij' in het 
evenementenbeleid wordt bewust of onbewust de mogelijkheid opengelaten om 
snelheidswedstrijden toe te staan. 

Bezwaarde vraagt zich af hoe wordt besloten in het kader van andersoortige evenementen 
met vergelijkbare overlast. Bezwaarde is van oordeel dat alle beoordelingscriteria in haar 
voordeel uitvallen. De ervaring van de afgelopen 18 jaar leert dat het evenement een 
meerwaarde voor de gemeente heeft. Het is niet mogelijk het evenement op een circuit te 
houden. Omwonenden accepteren de overlast welke verband houdt met het afsluiten van 
de weg. Zij staan, blijkens eigen handtekeningonderzoek voor 90 Yo positief tegenover het 
evenement. 

In het bestreden besluit is onvoldoende gebleken welke afwegingen er zijn gemaakt tussen 
de mate van overlast, de positieve kanten aan het evenement en de aanvullende 
maatregelen voor het beperken van de overlast. Het verbieden van de rally omdat dit 
overlast met zich meebrengt is disproportioneel en doet geen recht aan het feit dat elk 
evenement overlast met zich meebrengt. 

De verkeersveiligheid van voetgangers kan volgens het college niet gewaarborgd blijven. 
Bezwaarde spreekt dit tegen omdat grote waarde wordt gehecht aan de veiligheid van 
actieve en passieve deelnemers. Ter waarborging van de veiligheid voor deelnemers en 
omwonenden wordt voor iedere rally een uitgebreid veiligheidsplan door een speciale 
veiligheidsfunctionaris van de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) opgesteld, dat 
ter controle wordt toegestuurd aan de gemeente en de politie. 
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Volgens bezwaarde zijn de negatieve gevolgen voor het milieu niet bewezen en zijn deze 
niet groter dan bij andere evenementen. Een groot aantal deelnemers rijdt op biobrandstof 
waardoor de milieuvervuiling tot een minimum wordt teruggebracht. De negatieve gevolgen 
voor het milieu kunnen zich bij een grote diversiteit aan evenementen voordoen. Bij een 
rally treden deze negatieve gevolgen meer op de voorgrond dan bij andere evenementen. 
Het college bewijst niet dat de negatieve gevolgen van een rally beduidend groter zijn dan 
bij andere evenementen. Het is bezwaarde dan ook niet duidelijk waarom het college 
rally's wenst te verbieden en andere evenementen doorgang laat vinden. 

Inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift 
De commissie stelt vast dat het ingevolge artikel 10 WWV verboden is op de weg een 
wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen. Onder een wedstrijd wordt 
in dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties 
hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij 
van bedrijfsstoffen. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig 
waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een 
voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen. Het college is ingevolge 
artikel 148 WWV bevoegd ontheffing van het verbod uit artikel 10 WVW te verlenen. 

De commissie heeft begrepen dat het college aanvragen voor een dergelijke ontheffing 
toetst aan het evenementenbeleid gemeente Steenbergen. Het college heeft zijn bestreden 
besluit dan ook gebaseerd op dit op 15 november 2011 vastgestelde beleid. Vast staat dat 
het college in zijn algemeenheid het recht c.q. de vrijheid heeft nieuw beleid vast te stellen 
dan wel zijn beleid te wijzigen. In onderhavig beleid is onder meer bepaald dat in beginsel 
alleen nog een ontheffing op grond van artikel 148 WVW wordt verleend voor wedstrijden 
op of aan de weg in het geval dat het gaat om niet-gemotoriseerde voertuigen of een 
wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen zonder snelheidselement. 

De commissie overweegt dat een bestuursorgaan zich enerzijds aan de voor hem 
geldende beleidsregels dient te houden, anderzijds dat hij zich door het geven van 
beleidsregels niet de bevoegdheid kan ontnemen om in bijzondere gevallen hiervan af te 
wijken. Dit vloeit voort uit artikel 4:84 Awb. Door het gebruik van de term "in beginsel" in het 
evenementenbeleid lijkt het er op dat er onder bepaalde omstandigheden en condities toch 
mogelijkheden zouden zijn voor gemotoriseerde wedstrijden. Ter zitting is gebleken dat het 
college met de term "in beginsel" slechts heeft bedoeld om hiermee te verwijzen naar de 
reeds bestaande afwijkingsbevoegdheid zoals die aan artikel 4:84 Awb kan worden 
ontleend. 

Op basis van de ingediende gegevens heeft het college aan de hand van het 
evenementenbeleid besloten de aanvraag om de gevraagde ontheffing niet te verlenen. Dit 
beleid komt de commissie niet onredelijk voor. Voorts is de commissie van mening dat een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel niet kan slagen omdat de door bezwaarde aangehaalde 
- wel toegestane - evenementen niet gelijk van aard zijn en niet het karakter hebben 
waartegen het beleid zich verzet. Het college heeft dit ter zitting genoegzaam toegelicht. 
Daarbij heeft bezwaarde inhoudelijk niet aangetoond waarom het college in dit geval 
gebruik zou moeten maken van zijn inherente afwijkingsbevoegdheid. Dit betekent dat het 
college toepassing mocht geven aan het geformuleerde beleid en dat hij, gelet op het 
bepaalde in artikel 4:82 Awb, ter motivering van de bestreden beschikking daar naar mocht 
verwijzen. 
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Gelet op voorgaande, de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting, kan de 
commissie tot geen andere conclusie komen dan dat het college, de gevraagde ontheffing 
op goede gronden heeft geweigerd. De bezwaren treffen geen doel. 

Bezwaarde heeft ingevolge artikel 7:15 lid 2 van de Awb verzocht om voor vergoeding van 
de in de bezwaarfase gemaakte kosten in aanmerking te komen. Vergoeding vindt 
uitsluitend plaats voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het 
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Nu de commissie komt tot ongegrondverklaring 
van het bezwaar is daarvoor geen aanleiding. 

Het advies 
Gelet op het vorenstaande adviseert de commissie het college het bezwaarschrift van 
Stichting Autosport Zuid-West Brabant, ingediend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringsmaatschappij N.V., ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden 
besluit in stand te laten en niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten 
ex artikel 7:15 Awb. 

Beroepsclausule 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan bestaat de mogelijkheid om een 
beroepschrift in te dienen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het beroepschrift kunt u richten aan Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. U moet het beroepschrift binnen 6 weken na 
verzenddatum van deze beslissing op bezwaar indienen. Verder moet u ten minste in het 
beroepschrift vermelden: 

uw naam, adres en woonplaats; 
een dagtekening; 
de gronden waarop het beroepschrift rust; en 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. 

U moet het beroepschrift ondertekenen. Indien beroep is ingediend, kan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Breda worden verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het 
verzoekschrift kunt u richten aan de Voorzieningenrechter Rechtbank Breda. Voor het in 
behandeling nemen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u daarover nader berichten. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Zij is 
van dinsdag tot en met vrijdag te bereiken via telefoonnummer 0167-54 34 26. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

n o 

drs. S.C.C.M. Bolten 
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Betreft: pro forma beroep tegen beslissing op bezwaar d.d. 14 november 2012 (verzonden 
19 november 2012) van de gemeente Steenbergen 

Edelachtbare Heer, Vrouwe, 

Tot mij heeft zich gewend de Stichting Autosport Zuid-West Brabant, namens deze de heer C. 
Van Ballegooijen, adres kiezende te Rijsbergen (4981 CA) aan de Hogestraat 29, hierna te noe
men cliënt, naar aanleiding van het hiernavolgende. 

Cliënt heeft kennis genomen van het besluit van 14 november 2012 (verzonden 19 november 
2012) van de gemeente Steenbergen strekkende tot afwijzing van het bezwaar tegen de weige
ring om ontheffing te verlenen voor het houden van de Exotic Green Rally op 7 ju l i 2012. 

Ter sauvering van de termijn teken ik hierbij namens cliënt pro forma beroep aan tegen voor
noemd besluit. Een kopie van het bestreden besluit treft u bijgaand aan. 

Ik verzoek u mij op grond van het bepaalde in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht een 
redelijke termijn te geven waarbinnen de gronden van dit beroep moeten worden ingediend. 

Ten aanzien van de vereiste procesmachtiging verwijs ik u naar de algemene machtiging van 
DAS-medewerkers, gedeponeerd op uw griffie. 

DAS Neder landse Rech tsb i , s tand Verzeker ,ngmaatschapp i i N V 'V V k k V î k u rmerk K lan tger ich t Verzekeren 

Amsterdam Karsoeidreef 15 

Postadres 

020 6517517 A B N A MR O 24 31 33 359 KvK. 33110754 

Pos tbus 2 3 0 0 0 

1100 D M A m s t e r d a m 

020 6914737 

mfo .gdas.n l 

w w w das.nl 

(p remie l 

A B N A M R O 24 3 ' 60 496 
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Met vriendelijke groet, 

DAS 

Dhr. mr. B. de Jong 

"VOOR FOTOKOPIE CONFORM" 
De griffier van de rechtbank 

Zeeland-West-Brabant 
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