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Geachte heer Weerdenburg,

U heeft een aantal vragen gesteld over de jaarmarkt Steenbergen. Uw vragen 
hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord 
daarop.

7. Vandaag vernamen wij het bericht dat de jaarmarkt dit jaar wederom niet 
doorgaat. De reden dit jaar is een opmerkelijke. De gemeente heeft niet tijdige 
een vergunning afgegeven zodat de organisatie thans niet voldoende tijd heeft 
om alles te organiseren. Is onze informatie juist?
De activiteit gaat in aangepaste vorm door, middels een Summer Sale op 3 
en 4 september 2021. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vergunning 
van de jaarmarkt, met aandacht voor de coronamaatregelen. Er is goed en 
veelvuldig overleg geweest met de organisatie.

2. Deelt u de mening van de organisatie dat het voor het organiseren van de 
jaarmarkt thans te kort dag is?
Wij organiseren als gemeente Steenbergen geen jaarmarkt, dat is aan de 
organisatie van de jaarmarkt. Wij hebben voortdurend in contact gestaan 
met de initiatiefnemer en is er steeds direct geschakeld. De uitwerking van 
de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 is besproken naar aanleiding van 
persconferenties en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor het 
evenement. Op gestelde deadlines door de organisatie, is steeds 
aangegeven door ons dat wij ons maximaal inspannen, waarbij 
coronamaatregelen en veiligheid voorop staan. Wij hebben aangegeven 
dat wij afhankelijk zijn van adviezen van externen en dat dit naar 
verwachting later zou binnenkomen.

3. Waarom heeft u niet gezorgd dat de vergunning een week eerder was 
afgegeven, zodat er voldoende tijd was voor de organisatie?
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De uitwerking van de activiteit is steeds afgestemd op veranderende 
coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid. Hierdoor hebben wij de 
situatie steeds opnieuw beoordeeld en hierover geadviseerd. Het was niet 
mogelijk om de vergunning een week eerder te verlenen, omdat er nog 
werd gewacht op extern advies van hulpdiensten.

4. Is het afgeven van de vergunning voor een afgesproken datum besproken in 
het gesprek met de gemeente en de organisatie.
Er is geen toezegging gedaan door de gemeente Steenbergen aan de 
organisatie over een datum waarop de vergunning zou worden verleend. 
Zoals bij vraag 3 is aangegeven zijn wij wel steeds in overleg geweest met 
de organisatie over het proces. Wij hebben aangegeven dat wij afhankelijk 
zijn van adviezen van externen en dat dit naar verwachting later zou 
binnenkomen.

5. Welke tijdslimieten houdt u aan voor het verstrekken van een vergunning?
Wij streven ernaar om de vergunning twee weken voor het evenement te 
verlenen. Dit is niet vastgesteld in beleid. Wettelijk geldt dat een
vergunning niet later dan het evenement mag worden afgegeven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergerçi, 
de secretaris, de loco-burģerçieester,

W.A.M. Báa/tmans
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