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Betreft: Klacht 
Te korte termijn bij het verlenen van evenementvergunningen 

Steenbergen, 8 augustus 2014 

Geacht gemeenteraad, 

De laatste tijd worden evenementvergunningen slechts enkele dagen voor het te houden 
evenement verleend. Vrijwel tegelijk wordt de vergunning gepubliceerd. 
Wij achten de tijd tussen het publiceren en het houden van het evenement te kort. 
Wij zijn van mening dat hierdoor het democratisch karakter van de besluitvorming, zoals 
bedoeld in de AWB, wordt gefrustreerd. 

Hierna is een frequentiedistributie gegeven van de verdeling van het aantal dagen tussen de 
publicatiedatum en de aanvang van het evenement van alle 39 verleende 
evenementvergunningen in 2014. 
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Hieruit blijkt dat 23 van de 39 vergunning zijn verleend van 1 tot 4 dagen voor het 
evenement. 

In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels opgenomen waaraan bij een 
besluitvormingsproces moet worden voldaan. Wij spitsen ons nu toe op het deel van de 
regelgeving die er op is gericht om burgers, die het niet eens zijn met het besluit als geheel of 
delen van het besluit, een redelijke gelegenheid te geven het besluit te kunnen beïnvloeden. 

In het algemeen gesteld behelst dit een terinzage termijn van zes weken waarin zienswijzen of 
bezwaren naar voren kunnen worden gebracht. Het enkele dagen van te voren publiceren 
maakt dit proces feitelijk onmogelijk. De bezwaren hebben geen opschortende werking. 
Voordat behandeling van eventuele bezwaren kan plaatsvinden heeň het evenement al 
plaatsgevonden en is de geldigheidsduur van de vergunning vaak al verstreken,. Dit laatste 
kan inhouden dat de bezwaarmaker niet ontvankelijk wordt verklaard. 

Wij begrijpen dat het instrument van de voorlopige voorziening ter beschikking staat, doch 
achten dit bij de meeste gevallen disproportioneel. Wanneer zulk een voorlopige voorziening 
wordt gevraagd kan het evenement niet doorgaan en de termijn van enkele dagen voor het 
evenement (vaak weekend) is te kort voor een behandeling bij de rechtbank. Dit werkt sterk 
ten nadele voor de initiatiefnemer en het publiek. Tevens zou van dit instrument misbruik 
kunnen worden gemaakt door hen die het evenement niet zien zitten. 
Wanneer een burger gebruik maakt van dit enige recht dat overblijft, zou de publieke opinie 
zich sterk tot hem keren. 

Kortom, wij vinden de door de gemeente Steenbergen gehanteerde werkwijze in strijd met de 
beginselen van goed bestuur. Wij verzoeken B&W de werkwijze aan le passen en verzoeken 
de Gemeenteraad hierop toe te zien. 

Hoogachtend, 
Namens de Stichting Sirene 
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