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Verslag beeldvormende raadsvergadering evenementenbeleid d.d. 18 september 2017   

  

Inleiding  

  

Op 18 september 2017 heeft een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden ten aanzien van het 
nieuwe evenementenbeleid. Voor deze avond zijn burgers, organisatoren van evenementen, 
verenigingen en hulpdiensten uitgenodigd. Zij konden op deze avond meedenken met de vorming van het 
nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Steenbergen. Op deze avond waren zo’n 70 
belangstellenden aanwezig. De belangstellenden zijn ingedeeld in 4 groepen om met elkaar te 
discussiëren aan de hand van een vijftal stellingen.   

  

Dit verslag van de beeldvormende avond bevat allereerst een samenvatting en de conclusies van deze 
avond. Hierin staan de uitgangspunten verwoord zoals die algemeen gedragen werden op deze avond.  
Vervolgens zijn de verslagen opgenomen per werkgroep.   

  

Dit verslag zal het uitgangspunt worden van de kaderstellende nota die aan de Raad zal worden 
aangeboden en die de Raad zal vaststellen.   

  

Samenvatting en conclusies  

  

Leges  

De leges zouden moeten worden afgeschaft, nu de gemeente het organiseren van evenementen zo 
belangrijk vindt. Indien de leges niet worden afgeschaft, is het wenselijk de huidige systematiek te 
behouden, namelijk dat niet-commerciële organisatoren vrijstelling hebben voor het betalen van leges. 
Differentiatie van het tarief naar bijvoorbeeld risicocategorieën is niet wenselijk.  

  

De gemeente zou meer moeten faciliteren. Hierbij kan gedacht worden aan afvalbakken en dranghekken, 
maar ook bijvoorbeeld aan een podium of een brandveilige tent.   

  

Faciliteren zou ook wenselijk zijn in de vorm van een evenementenpot, waaruit nieuwe initiatieven kunnen 
worden ondersteund of waar bijvoorbeeld het 750-jarig bestaan van Steenbergen uit gefinancierd kan 
worden.   

  

Indien de organisator zich niet houdt aan de voorwaarden in de vergunning en bijvoorbeeld het terrein 
niet schoon achterlaten, dient de organisator de kosten hiervan te betalen. Ook kan dit gevolgen hebben 
voor de vergunningverlening van het jaar erna. Dit geldt ook bij het toebrengen van schade aan 
gemeentelijke eigendommen.  

  

Procedure  

De procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning is helder. Wel wordt opgemerkt dat 
de periode tussen aanvraag van de vergunning en verlening daarvan vaak te lang duurt.   

  

Men is voorstander van het aanmelden van evenementen van het komende jaar voor 1 januari, zodat 
tijdig een evenementenkalender kan worden vastgesteld. Wel moet er ruimte zijn voor spontane 
initiatieven die tussentijds worden gemeld en aangevraagd.   

  

Het EPS kan deze evenementenkalender bijhouden en uitdragen op de website en via de Steenbergse 
Courant. Ook kan het EPS een signalerende rol hebben bij evenementen die gelijktijdig zullen 
plaatsvinden. Tenslotte wil EPS graag een glossy magazine uitgeven waarin de evenementen voor het 
hele jaar een plek krijgen.   

  



 

 

  

  

  

Voor gelijktijdige evenementen geldt dat deze elkaar niet hoeven te bijten, maar elkaar juist kunnen 
ondersteunen. Bij gelijktijdige evenementen die wel dezelfde doelgroep aanspreken, is het aan de 
organisatoren om in onderling overleg te treden. Wel heeft de gemeente hierin een signalerende functie. 
Als het gaat om jaarlijks terugkerende evenementen, hebben deze voorrang op eenmalige evenementen.   

  

De gemeente zelf moet geen evenementen organiseren. Er zijn genoeg organisatoren die dit graag doen. 
De gemeente heeft hierin alleen een faciliterende rol.   

  

Evenemententerrein  

Een groot evenemententerrein binnen de gemeente Steenbergen is niet wenselijk. Steenbergen is te klein 
voor een groot evenemententerrein. De kracht van de evenementen is juist dat deze in alle kernen 
plaatsvinden. Dit is goed voor de saamhorigheid in de kernen, maar ook voor de lokale horeca. Er moet 
per evenement bekeken worden wat de beste locatie is. Dit kan particulier terrein zijn, maar ook een 
terrein dat in eigendom is van de gemeente. Het zoeken van een locatie is geen taak van de gemeente, 
maar van de organisator.   

  

Bij evenementen op de Markt moet er gekeken worden of de Westdam en de Gummariskerk meer 
betrokken kunnen worden bij het evenement.   

  

Kwaliteit en kwantiteit van evenementen.  

Over het aantal evenementen is geen consensus in alle groepen. Aan de ene kant wordt er gezegd dat er 
zo veel mogelijk evenementen plaats zouden moeten vinden in de gemeente Steenbergen. Aan de 
andere kant wordt er gevraagd om een maximum vast te stellen op bepaalde locaties in verband met 
overlast voor omwonenden.   

  

De kwaliteit van evenementen is goed.   

  

Er zou meer aan citymarketing vanuit de gemeente gedaan moeten worden om de gemeente 
aantrekkelijker te maken voor jongeren. Mooie evenementen hebben hier een positieve invloed op.   

  

Ook moet er aandacht zijn voor promotie door middel van informatieborden of LED-schermen bij de 
toegangswegen.   

  

(Brand)veiligheid  

Veiligheid tijdens evenementen staat voorop. Als de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, kan een 
evenement geen doorgang hebben. Als het om een kleine aanpassing gaat, moet dit ter plaatse 
worden opgelost. Bij herhaling door dezelfde organisator, moeten er sancties opgelegd worden.  
Veiligheid moet geen harnas worden, waardoor er niets meer georganiseerd kan worden.  
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Verslagen werkgroepen  

Hieronder zijn de verslagen van de verschillende werkgroepen weergegeven.   

  

  

 
      

Verslag  :  Werkgroep 'wit' onder leiding van de heer E. van der Spelt en L. Aben  

Datum  :  18 september 2017  

Tijd  :  19:30 uur  

 Locatie  :  Fractiekamer gemeentehuis Steenbergen  

 Onderwerp  :  Verslag beeldvormende vergadering evenementenbeleid  

      

 
      

Aanwezig  :  Organisatoren van evenementen 
Raadsleden:  

De heer E. van der Spelt, D'66  

De heer L. Aben, VVD  

  

Ambtelijke ondersteuning en verslaglegging:  

Mevrouw A.C. Ferket-van Ooi, medewerkster publiekszaken/vergunningen  

      

      

Gelijktijdige evenementen  

Soms is het samenvallen van evenementen geen probleem, als de evenementen maar niet gericht zijn op 
dezelfde doelgroep. Het EvenementenPlatform Steenbergen (hierna: EPS) kan niet voorkomen dat 
evenementen samenvallen omdat men nu niet in beeld heeft welke evenementen samenvallen. Zo vroeg 
mogelijk in het jaar moet zoveel mogelijk duidelijk zijn wanneer de evenementen plaatsvinden.  

  

Vind u dat het samenvallen van de evenementen van de gemeente is?  

Dat is de verantwoordelijkheid van organiserende partij. Zij moeten rekening houden met andere 
organisatoren. Primair moeten de jaarlijks terugkerende evenementen voorrang krijgen op de incidentele 
evenementen, De gemeente bepaalt of het samenvallen van de evenementen mogelijk is in het kader van 
de openbare orde en openbare veiligheid. Gemeenten moeten daarmee ‘boven’ de evenementen staan 
en ook rekening houden met andere belanghebbenden als omwonenden. Gemeente moet een 
signalerende en faciliterende rol krijgen en dus sturen op het moment dat zij signaleert dat evenementen 
wel samenvallen.   

  

Er moet een limiet komen op het organiseren van bepaalde evenementen. Ook moet een limiet komen op 
het organiseren van evenementen op bepaalde locaties.   

  

Als er plannen zijn om een evenement te organiseren, vooral aanmelden bij het EPS.  

  

Indien de (brand)veiligheid gedurende het evenement niet is gewaarborgd, dient het evenement geen doorgang 
te vinden  

Absoluut eens! Indien nodig en mogelijk in het kader van openbare orde en openbare veiligheid moet het 
evenement stilgelegd worden.  

  

Markt in Steenbergen  

De Markt in Steenbergen is geschikt als evenemententerrein, afhankelijk of het evenement daar plaats 
kan vinden in het kader van openbare orde en (brand)veiligheid. Voor Steenbergse begrippen is de Markt 
groot genoeg. Het gedeelte van de Westdam afsluiten om de Gummaruskerk zoveel mogelijk te 
betrekken bij de evenementen op de Markt.   
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Hoogte van de leges  

De leges houden zoals ze nu zijn. Dat betekent: bij aanvraag om evenementenvergunning rond de 
€200,00 voor commerciële partijen, via legesverordening zijn niet-commerciële partijen vrijgesteld van het 
betalen van leges. De hoogte van de leges baseren op basis van risico-classificering (hoe hoger risico, 
hoe hoger leges) ziet men niet zitten, omdat de hoog-risico evenementen hun zaken meestal beter voor 
elkaar hebben dan de niet-commerciële partijen.  

  

Als niet aan de voorwaarden uit de vergunning wordt voldaan, mag de gemeente boetes opleggen? Als 
in de vergunningvoorwaarden staat opgenomen dat de organisatie verantwoordelijk is voor, bijvoorbeeld, 
het opruimen van het afval na afloop van het evenement, mag de gemeente (opruim)kosten in rekening 
brengen. Dit geldt ook voor het (opzettelijk) toebrengen van schade aan gemeentelijke eigendommen. 
Het is fatsoenlijk om gelijk na het evenement het meeste afval op te ruimen. Indien geen gehoor 
gegeven wordt aan het ‘afvalvoorschrift’ moet dit invloed hebben voor de vergunning voor een volgende 
editie. Men zou graag zien dat het mogelijk wordt dat (afval)werkzaamheden ingekocht kan worden bij de 
gemeente Steenbergen.  

   



  

  

      

Verslag  :  

Datum  :  

Tijd  :  

Locatie  :  
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Werkgroep 'geel' onder leiding van de heer K. Gommeren  

18 september 2017  

19:30 uur  

Kantine gemeentehuis Steenbergen  

Onderwerp  :  Verslag beeldvormende vergadering evenementenbeleid  

      

 
      

Aanwezig  :  Organisatoren van evenementen 
Raadsleden:  

De heer K. Gommeren  

  

Ambtelijke ondersteuning en verslaglegging:  

Mevrouw N. Franken, medewerkster publiekszaken/vergunningen  

      

      

Stelling 1 De hoogte van de leges moet afhankelijk zijn van de grootte van het evenement. De werkgroep 
wenst de leges te verlagen of af te schaffen. Evenementen zijn waardevol voor de samenleving in de 
gemeente Steenbergen en zorgen voor verbintenis voor jong en oud. Voorgesteld wordt om aan 
evenementen die hun waarde voor de lokale gemeenschap hebben bewezen een bepaalde status toe te 
kennen. Hierbij kan rekening gehouden worden met de hoogte van de leges voor bijvoorbeeld 
commerciële en niet commerciële evenementen. De gemeente moet meer faciliteren (afvalbakken, 
dranghekken etc.) en hier meer bekendheid aan geven.  De gemeente verzorgt dit nu wel, maar men 
moet er actief naar vragen. Er is behoefte aan meer duidelijkheid in de evenementenvergunning, betreft 
het opruimen van afval en het faciliteren van afvalbakken. Daar waar nodig moet in de 
evenementenvergunning worden opgenomen dat er meer afvalbakken geplaatst moeten worden tijdens 
een bepaald evenement. De organisatoren van een evenement zijn verantwoordelijk voor het opruimen 
van afval en schade die aan gemeentelijke eigendommen is ontstaan.   

  

Stelling 2 De procedure voor het aanvragen van een vergunning is helder.  

De procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning is niet voor iedereen helder. De EPS 
wenst een belangrijke rol te spelen tussen gemeente en organisatoren. Onlangs is er in samenwerking 
met de gemeente en EPS een informatiebrief aan organisatoren gezonden. Hierin zijn de procedures 
uiteengezet. Niet voor elke organisator is het haalbaar om het evenement vóór 1 januari bij de EPS aan te 
melden.  De werkgroep is voorstander (zover dit mogelijk is), het evenement vóór 1 januari aan te 
melden. Dit is wenselijk voor een betere verspreiding van evenementen. Op dit moment is het bij de 
aanvraag om een evenementenvergunning een keuze om het evenementenplatform te informeren. Men 
stelt voor om het evenementenplatform altijd te informeren. De EPS wenst een Glossy Magazine te 
maken waarin de evenementen in de gemeente Steenbergen worden belicht. Dit wordt door de 
werkgroep enthousiast ontvangen. Ook de Steenbergse Courant kan een belangrijke rol spelen betreft 
citymarketing.   

  

Gezien de inhoud van een evenement is het niet altijd mogelijk om een evenement een half jaar van 
tevoren aan te vragen. Aanvragen die ruim van tevoren worden ingediend, dienen ook tijdig te worden 
verleend. Men is van mening dat op dit moment vergunningen niet tijdig worden verleend. Wanneer de 
aanvraag compleet is moet binnen 4 weken op de aanvraag worden beslist. Men heeft de ervaring dat bij 
andere gemeenten (bijv. Tholen) de evenementenvergunning veel sneller wordt verleend (ervaring Kleine 
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Tour). Voorgesteld wordt om contact op te nemen met de gemeente Tholen i.v.m. de procedure 
afhandeling van evenementenvergunningen en het berekenen van leges.  

  

Stelling 3 Er moet een gemeentelijk evenemententerrein komen waar ook grote evenementen, zoals grote 
circussen kunnen plaatsvinden.  

De werkgroep wenst geen evenemententerrein in de gemeente Steenbergen. Steenbergen is te klein 
voor een dergelijk terrein. Hierdoor worden initiatieven in het centrum van Steenbergen en in de kleine 
kernen ontnomen.  Men stelt voor om per evenement te bekijken of het terrein geschikt genoeg is. Dit 
geldt ook voor een particulier terrein. De EPS is voorstander om de Gummaruskerk/’t Cromwiel bij 
evenementen te betrekken. Men is van mening dat circusvoorstellingen achterhaald zijn.  

  

Stelling 4 De kwaliteit en kwantiteit van de organiseerde evenementen binnen de gemeente Steenbergen 
zijn goed.  

Qua kwaliteit van de evenementen in de gemeente Steenbergen zijn er een aantal pareltjes bij 
(Havenfeesten, Steenbergen Live). Kwaliteit is een subjectief begrip. De beleving is voor iedereen 
anders. Om de kwaliteit te kunnen meten kan er na een evenement geëvalueerd worden. Dit kan in 
samenwerking met de EPS.  Er wordt voorgesteld om goed met de EPS te communiceren om de kwaliteit 
van evenementen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de vergadering van de EPS op 11 oktober 
2017.  

  

Wanneer er meerdere aanvragen zijn voor één datum, dan moet er overleg plaatsvinden tussen de 
organisatoren. Meerdere evenementen op één dag moet mogelijk zijn. De evenementen hoeven elkaar 
niet te bijten. Voor het voortbestaan van de Carnavalsverenigingen en de KPJ is het belangrijk dat er 
meerdere evenementen op dezelfde dag of in een bepaalde periode (carnaval) mogen plaatsvinden.  

  

De gemeente moet zelf geen evenementen organiseren. De gemeente moet een faciliterende rol hebben 
en het evenement door vrijwilligers laten organiseren (750 jarig bestaan Steenbergen). Men stelt voor dat 
de gemeente een evenementenpot beschikbaar stelt. Deze middelen kunnen worden aangewend voor 
bijzondere gelegenheden zoals 750 jaar Steenbergen.  

  

Stelling 5 Indien de (brand)veiligheid gedurende het evenement niet is gewaarborgd, dient het evenement 
geen doorgang te vinden.  

Per situatie moet door de brandweer, politie, handhaving bekeken worden of een evenement door kan 
gaan of niet. Bij klein gevaar, dan gelijk oplossen. Bij herhaling moeten er sancties opgelegd worden. Ook 
in dit geval kan het afhankelijk zijn van de status van een evenement of een evenement door kan gaan of 
niet. Organisatoren moeten op de hoogte worden gebracht van een vrijwilligersverzekering/ 
evenementenverzekering. Bij de gemeente kan door organisatoren hier wellicht aanspraak op worden 
gemaakt. De Markt kan een prima evenemententerrein zijn. Dit in combinatie met de Gummaruskerk.   

  

Aanvullingen  

Er wordt gevraagd naar een verbetering van promotiemogelijkheden in de gemeente Steenbergen. Het is 
in onze gemeente niet toegestaan om zelfstandig reclameborden te plaatsen. De totale reclame 
exploitatie is uitbesteed aan Event support Holland. Dit bedrijf exploiteert vaste reclameborden om 
lantaarnpalen, de zogenaamde MultiViews. De tarieven zijn te hoog. In omliggende gemeenten liggen de 
tarieven veel lager (Tholen, Bergen op Zoom). De aangewezen locaties blijken ook niet geschikt. De 
gemeente Tholen heeft een goed promotiebeleid. Voorgesteld wordt om contact op te nemen met de 
gemeente Tholen.    

  

Werkgroep 'groen' onder leiding van de heer M. Remery  

18 september 2017  

19:30 uur  

Raadzaal gemeentehuis Steenbergen  

Onderwerp  :  Verslag beeldvormende vergadering evenementenbeleid  

      

 
      



  

  

      

Verslag  :  

Datum  :  

Tijd  :  

Locatie  :  
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Aanwezig  :  Organisatoren van evenementen 
Raadsleden:  

De heer M. Remery  

  

Ambtelijke ondersteuning en verslaglegging:  

Mevrouw L. van der Meer, griffier  

      

  

Stelling 1. De hoogte van de leges moet afhankelijk zijn van de grootte van het evenement.   

  

Leges zouden afgeschaft moeten worden. Het moet juist gewaardeerd worden dat er evenementen 
worden georganiseerd. In plaats van waardering moet er betaald worden. Evenementen kosten alleen 
maar geld en brengen niets op.   

Er zijn ook manieren om de vergunningaanvraag eenvoudiger te doen en kosten te besparen. Zo wordt 
voor het IJsfestijn 3 maal een vergunning aangevraagd voor een biertap omdat deze maar voor 12 dagen 
wordt verstrekt. Dus moet er ook 3 maal leges worden betaald.   

12 evenementen (in een aanvraag) kost 12 maal leges. Is daar niet een andere staffel voor mogelijk?      

  

Het invullen van het calamiteitenplan kost veel tijd. Kan dat niet anders? De brandweer geeft aan dat er 
wellicht een blauwdruk voor de inrichting van de locaties gemaakt kan worden, zodat vooraf kaders 
duidelijk zijn en de aanvraag en beoordeling soepeler verloopt.   

  

Sommige evenementen keren meerder malen of jaarlijks terug. Kan er niet bijvoorbeeld een 
‘raamvergunning’ afgegeven worden voor bijvoorbeeld 5 jaar? 20 weken voor de beoordleing van een 
vergunning wordt als erg lang ervaren.   

  

Als er een evenementenkalender zou zijn zouden de evenmenten al in oktober aangeleverd worden voor 
verwerking op de kalender. Vaststelling van de kalender kan dan op 1 november. De kalender zou ook 
‘doorlopend’ kunnen worden.        
  

Vergunningen worden veel te laat verstrekt. Soms een dag vooraf. Dit geeft onzekerheid bij de 
voorbereidingen. Zou anders moeten.   

  

Stelling 2. De procedure voor het aanvragen van een vergunning is helder.  

  

Ja, dat klopt. Veel opmerkingen over de vergunning staan ook al bij stelling 1. Bij een digitale aanvraag 
worden wel eens technische problemen ondervonden. Het formulier wordt als goed ervaren. De 
procedure is wel helder maar wordt ervaren als traag; heeft een te lange doorlooptijd en de vergunningen 
worden te laat verstrekt.   

  

De politie geeft aan dat capaciteit nooit een rede is om een evenement negatief te beoordelen. De GHOR 
geeft de gemeente advies en de gemeente beslist. Tijdens de procedure is er voor de aanvrager de 
gelegenheid om onvolkomenheden te herstellen, dit moet blijven.    

   

Stelling 3. Er moet een gemeentelijk evenementen terrein komen waar ook grote evenementen zoals 
grote circussen, kunnen plaatsvinden.   
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Niet voor alle evenementen is een terrein nodig zoals schuurfeesten. De Haven en De Markt bieden ook 
veel mogelijkheden. De aanwezigen zijn van mening dat het niet rendabel kan zijn. Het geld dat de 
gemeente zou investeren in een terrein kan beter in de evenementen zelf gestoken worden.   

     

  

Stelling 4. De kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde evenementen binnen de gemeente 
Steenbergen zijn goed.   

  

Het aantal evenementen is prima, het mag ook meer worden. Alles heeft een eigen, specifieke doelgroep. 
Er moet wel rekening gehouden worden met bewoners. Meerder evenementen moet mogelijk zijn, maar 
wel onder voorwaarden. EPS tracht altijd in het voortraject overleg en coördinatie te plegen over meerder 
evenementen op het zelfde moment.   

  

Het feestcomité Steenbergen zou graag naast Koninginnedag ook Bevrijdingsdag willen organiseren. Zij 
hebben een brede doelgroep en zouden in samenwerking met andere kernen diverse evenementen 
willen organiseren.   

  

Stelling 5. Indien de (brand)veiligheid gedurende het evenement niet is gewaarborgd, dient het 
evenement geen doorgang te vinden.   

  

Alle aanwezigen zijn unaniem: de veiligheid dient altijd gewaarborgd te zijn. Er zijn altijd aanvaardbare 
risico’s. de kwaliteit van de aanvragen is goed, kan nog beter (brandweer). Er is tijd nodig om de 
aanvragen te behandelen en goede adviezen te geven.    

  

Overige opmerkingen  

 Meer evenementen zouden op zondag plaats moeten vinden om spreiding te bewerkstelligen. Er 
zou spreiding moeten zijn en geen twee evenementen tegelijk. Dit in verband met de 
toegankelijkheid van de stad voor invaliden; (invalide)parkeerplaatsen zijn bezet en de stad is 
voor scootmobiels/rolstoelen moeilijk bereikbaar.   

 Evenementen die tegelijk gehouden worden (in één kern) hebben vaak een versterkende werking 
op elkaar. Voorbeeld: de Suikerstadmars en 450 jaar Vossemeer. Maar ook kermis en 
rommelmarkt etc. dit laatste voorbeeld is bewust gedaan en bleek goed te werken.    

 (Jaarlijks) terugkerende evenementen zouden voorrang moeten krijgen bij 
vergunningverstrekking op incidentele evenementen.   

 Bij vergunningverstrekking moet niet het principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ 
moeten gelden. Indien er meerdere vergunning aanvragen voor één dag zijn kan in onderling 
overleg gekeken worden naar de mogelijkheden.   

 Voor een juiste afstemming van evenementen zou een goede, doorlopende 
evenementenkalender (zeker voor structurele zaken) goed kunnen helpen. Incidentele ‘spontane’ 
zaken moeten ook mogelijk blijven.   

 De brandweer ervaart de aanrijroutes en soms de inrichting van De Markt als lastig te blussen. 
Een evenement moet altijd veilig zijn.   

 Soms loopt men tegen regels aan, zoals het presenteren van alcohol op de jaarmarkt.  De politie 
geeft aan dat er nou eenmaal regelgeving is en dat iedereen zich daaraan moet houden.   

 Soms worden er vergunningen verstrekt voor een wandel en/of fietsroute. Deze vergunningen 
worden dan een aantal maanden voor het evenement verstrekt. Tijdens het evenement blijkt dan 
dat er op de route opbrekingen zijn. Hier zou bij de gemeente intern afstemming over moeten zijn 
ook wanneer het gemeenteoverschrijdende routes zijn.   

 Het zoeken van locaties is niet aan de gemeente.   

 De aanvraag, ook m.b.t. de aspecten van veiligheid dient door de organisator ingediend te 
worden.   

   

Werkgroep 'rood' onder leiding van de heer G. de Neve  

18 september 2017  

19:30 uur  



  

  

      

Verslag  :  

Datum  :  

Tijd  :  

Locatie  :  
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B001 Gemeentehuis Steenbergen  

Onderwerp  :  Verslag beeldvormende vergadering evenementenbeleid  

      

 
      

Aanwezig  :  Organisatoren van evenementen 
Raadsleden:  

De heer G. de Neve  

  

Ambtelijke ondersteuning en verslaglegging:  

Mevrouw M. Busse, juridisch beleidsmedewerker publiekszaken/vergunningen  

      

      

Stelling 1. De hoogte van de leges moet afhankelijk zijn van de grootte van het evenement.   

  

De drempel moet niet te hoog gemaakt worden, anders worden er geen evenementen meer 
georganiseerd. De gemeente wil graag dat er evenementen worden georganiseerd, dus afschaffing van 
leges zou dan logisch zijn. Sommige organisatoren zullen iets niet organiseren als er een paar honderd 
euro leges betaald moeten worden. Er kan ook gekeken worden naar de hoogte van de leges in 
omliggende gemeenten en de leges zouden daarop afgestemd moeten worden.   

De kosten van schade aan het terrein moeten verhaald worden op de organisator.   

  

Stelling 2. De procedure voor het aanvragen van een vergunning is helder.  

  

Een evenementenkalender aan het begin van het jaar zou goed zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor 
spontane ideeën gedurende het jaar. Evenementen moeten zo vroeg en zo goed mogelijk gemeld 
worden, maar er moet ook flexibiliteit bij de gemeente zijn. Spontane ideeën zouden korter van tevoren 
aangevraagd moeten kunnen worden.  

Het EPS wil een magazine uit gaan geven met daarin de evenementen die aan het begin van het jaar 
bekend zijn. De gemeente kan daarmee aantrekkelijker worden. De organisator moet dan wel tijdig 
melden om in het magazine te komen.   

Voor organisatoren en inwoners is het makkelijk als er één platform is dat de coördinatie doet. De data 
van de evenementen worden nu pas geplaatst na vergunningverlening. Dat is te laat. De kalender van het 
EPS, de gemeente en de Steenbergse Courant zouden hetzelfde moeten zijn.   

Met beginnende initiatiefnemers zou flexibeler moeten worden omgegaan.   

Evenementen met een hoger risico zouden langer van tevoren aangevraagd moeten worden.  Een 
professionele organisator kan een aanvraag sneller compleet hebben dan iemand die het als 
vrijwilliger erbij doet.   

  

Stelling 3. Er moet een gemeentelijk evenmenten terrein komen waar ook grote evenementen zoals grote 
circussen, kunnen plaatsvinden.   

  

Steenbergen is te klein voor een groot evenemententerrein. Het aantal evenementen is niet zo groot dat 
dit rendabel kan zijn. En men wil ook niet alle evenementen altijd op dezelfde locatie. De gemeente moet 
openstaan voor nieuwe locaties die worden aangedragen door de organisator. Evenementen moeten juist 
in de kernen plaatsvinden, ook voor de lokale horeca.   
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Het geld voor een eventueel terrein kan beter worden uitgegeven aan citymarketing.      

  

Stelling 4. De kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde evenementen binnen de gemeente 
Steenbergen zijn goed.   

  

Vaste evenementen mogen voor gaan op nieuwe evenementen. Nieuwe evenementen moeten de datum 
aanpassen op evenementen die al jaren op hetzelfde moment in het jaar plaatsvinden.   

Concurrentie tussen evenementen is niet wenselijk, maar sommige evenementen bijten elkaar niet. Er 
kunnen dus wel meerdere evenementen gelijktijdig plaatsvinden.   

De gemeente kan wel aanzet geven voor het organiseren van een evenement, maar moet zelf geen 
evenementen gaan organiseren. De rol van de gemeente is adviseren, helpen, faciliteren. Citymarketing 
kan wel plaatsvinden vanuit de gemeente.   

Als er een potje met geld is, zoals bij de opening van de haven, kan dit beter verdeeld worden over alle 
evenementen in de gemeente. De gemeente zou evenementen financieel moeten ondersteunen.  Er 
bestaat een regeling voor incidentele subsidies voor evenementen, maar de drempel is zo hoog dat 
men er niet snel voor in aanmerking komt.   

Steenbergen vergrijst, dus met evenementen moet de stad aantrekkelijker worden voor jonge mensen.   

  

Stelling 5. Indien de (brand)veiligheid gedurende het evenement niet is gewaarborgd, dient het 
evenement geen doorgang te vinden.   

  

Als men niet aan de vergunning voldoet, moet het evenement stil gelegd worden. Of het moet ter plaatse 
kunnen worden opgelost als het om kleine aanpassingen gaat.   

De Markt is juist een mooie locatie voor evenementen. Dorpsfeesten horen in de kernen.   

Tenten moeten altijd brandveilig zijn. Als dat niet het geval is, moeten ze weggehaald worden.   

  

Overige opmerkingen  

- Kickboxen is in strijd met de menselijke waardigheid staat in het huidige beleid. Men begrijpt niet 
waarom.   

- In het plan van aanpak staat dat er geen professionele voetbalclubs mogen spelen tegen 
plaatselijke clubs in de zomerperiode. Dit is niet wenselijk om op te nemen.   

- Laagdrempeligheid en meedenken met initiatiefnemers is belangrijk voor organisatoren. Ook 
financieel moet worden ondersteund. Of door middel van het faciliteren van een podium of een 
tent.   

- Evenementen leveren positieve aandacht voor de stad op.   

- Er mogen best elke week evenementen zijn, van groot tot klein.  

- In het oude beleid staat dat er plakzuilen zullen komen waar evenementen aangekondigd kunnen 
worden. Die zijn er nog niet gekomen. Als idee worden informatieborden bij de toegangswegen of 
LED-schermen geopperd. Ieder evenement kan daarop geplaatst worden.   

- EPS heeft 2 keer per jaar een brainstormavond. EPS nodigt verenigingen uit om te komen 
brainstormen op 12 oktober.   

- Veiligheid moet geen harnas worden, waardoor men niet meer wil of kan organiseren.   

- Het feestcomité Steenbergen wil in 2020 een bevrijdingsfestival organiseren.   

  


