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Kaderstellende nota evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023

Steenbergen; 31 oktober 2017

Aan de raad,
1. Inleiding
Naar aanleiding van de door u georganiseerde beeldvormende raadsvergadering op 18 september 2017,
is bijgaande kaderstellende nota opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten verwoord die zijn opgehaald
tijdens de beeldvormende avond. Deze uitgangspunten zullen nader geconcretiseerd worden in de
"Nadere regels evenementen" die zullen worden vastgesteld door de burgemeester en ons college.
2. Achtergrond
Het huidige evenementenbeleid dateert uit 2011. Er zijn een aantal aanleidingen om te komen tot een
herzien evenementenbeleid. Zo is er vanuit het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een Handreiking
Evenementenbeleid opgesteld. Hierin is onder meer een classificering van evenementen opgenomen aan
de hand van een risico-analyse. Dit instrument is bedoeld om risico's tijdens evenementen tijdig te
signaleren en hierop te anticiperen. Daarnaast is het Evenementen Platform Steenbergen opgericht in
2015, welk platform een plaats dient te krijgen in het evenementenbeleid. Andere onderwerpen van
discussie zijn het al dan niet faciliteren van een groot gemeentelijk evenemententerrein, de huidige
procedure, de kwaliteit en kwantiteit van evenementen, de hoogte van leges en hoe om te gaan met
schaarse vergunningen. Al deze onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de beeldvormende
raadsvergadering op 18 september 2017 en meegenomen in de kaderstellende nota.
De rol van de Raad bij de vorming van het nieuwe evenementenbeleid is kaderstellend. De
kaderstellende nota is gebaseerd op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016. Hierin
is de bevoegdheid tot het verlenen van evenementenvergunningen gemandateerd aan de Burgemeester.
Deze kaderstellende nota heeft tot doel de kaders aan te geven waarbinnen de Burgemeester van deze
bevoegdheid gebruik dient te maken. Deze kaderstellende nota is tevens gericht tot het College, nu het
College ook bevoegdheden heeft die het proces rondom evenementen raken. Hierbij kan gedacht worden
aan verkeersbesluiten, faciliteren van gemeentelijk materiaal en gemeentegrond, eventuele
subsidieregelingen, etc.

3. Overwegingen
De belangrijkste conclusies die volgen uit de discussies tijdens de beeldvormende avond zijn de
volgende:

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

Ter inzage ligt:

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.

E venemententerrein
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.
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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.
Deze conclusies zijn verwerkt in bijgaande "Kaderstellende nota evenementen gemeente Steenbergen
2018-2023". In de kaderstellende nota zijn de kaders van het evenementenbeleid uitgezet. Nadere
concretisering dient nog plaats te vinden door de burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders, ieder ten aanzien van hun eigen bevoegdheden. Dit wordt gedaan in de "Nadere regels
evenementen", welke rechtstreeks van toepassing zijn voor iedere burger. Hierin zullen concrete regels
worden opgenomen, die gelden voor, tijdens en na evenementen.
Het rapport van de Nationale Ombudsman d.d. 28 september 2017, genaamd "Van een koude kermis
thuiskomen" bevat een aantal aanbevelingen die gedaan zijn om de betrokkenheid van omwonenden bij
evenementen te verbeteren. Eén van de aanbevelingen is om bewoners te betrekken bij vorming van
nieuw evenementenbeleid. Hieraan heeft uw Raad gehoor gegeven middels de beeldvormende
raadsvergadering. Een aantal andere aanbevelingen zullen worden meegenomen in de nadere regels,
zoals het afwegen van de belangen van omwonenden bij vergunningverlening, het tijdig verlenen en
publiceren van evenementenvergunningen, het informeren van omwonenden door de organisator en het
toezicht en de handhaving op verleende evenementenvergunningen.
Inspraak
Er is aan inwoners, verenigingen, stichtingen, organisatoren van evenementen, hulpdiensten en andere
belanghebbenden gelegenheid geboden mee te denken en discussiëren tijdens de beeldvormende
raadsvergadering d.d. 18 september 2017. Zo is op een zorgvuldige manier de mogelijkheid geboden tot
inspraak. De inspraakprocedure zoals opgenomen in de Inspraakverordening behoeft hierdoor niet
toegepast te worden.
4. Middelen
Ten aanzien van een aantal onderwerpen wordt voorgesteld maatregelen te nemen die financiële
consequenties hebben, namelijk het faciliteren van reclameborden en/of LED-schermen op
toegangswegen en het realiseren van en evenementenfonds. Indien u tot het faciliteren hiervan wenst
over te gaan conform bijgaande kaderstellende nota, zal omtrent deze onderwerpen op een later moment
een voorstel worden gedaan richting uw Raad.
Het EPS heeft de wens geuit om een bijdrage te ontvangen voor het uitgeven van een glossy ten
behoeve van de promotie van evenementen in de gemeente Steenbergen. Dit bedrag zou bovenop het
huidige budget van C 2.500,-- per jaar voor promotionele activiteiten komen. Wij zullen onderzoeken welk
budget noodzakelijk is voor het uitgeven van de glossy en dit meenemen in de begrotingsronde.
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5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Zodra de kaderstellende nota is vastgesteld door uw Raad, zal deze op de gebruikelijke wijze
(elektronisch) worden gepubliceerd, zodat deze voor alle betrokkenen in te zien is. Daarnaast zullen alle
aanwezigen op de beeldvormende avond persoonlijk op de hoogte worden gesteld van vaststelling van
de kaderstellende nota.
7. Voorstel
Besluiten tot het vaststellen van de "Kaderstellende nota evenementen gemeente Steenbergen
2018-2023", met het verzoek om deze kaders uit te werken in de door het college en de burgemeester
vast te stellen "Nadere regels evenementen".

Hoogachtend
de secretaris

Belt, MBA
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