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Aan de heerT. van Es 
t.a.v. fractie van de WD

Steenbergen, 7 december 2021

onderwerp Artikel 40-vragen viering jubileum Buitelstee

Geachte heer van Es,

U heeft een aantal vragen gesteld over het proces rondom de evenementen aanvraag 
voor de viering van het 40-jarig jubileum van de Buitelstee op 13 nov. 2021. Allereerst 
schetsen we de context waarna de inhoudelijke beantwoording per vraag volgt.

Context situatie jubileum feest Buitelstee
Als college zijn wij er trots op dat er in onze gemeente zoveel evenementen worden 
georganiseerd. We doen er dan ook alles aan om deze mogelijk te maken. Het proces van 
de vergunningverlening voor de viering van het 40-jarig jubileum van De Buitelstee is 
echter door een samenloop van omstandigheden niet goed verlopen. Op het moment dat 
u uw vragen stelde, werd bekend dat De Buitelstee de conclusie had getrokken dat het 
feest niet door kon gaan. De wethouder is nog diezelfde dag met de uitbaters van De 
Buitelstee in gesprek gegaan. Na een goed overleg is afgesproken om samen alles op alles 
te zetten om het feest door te laten gaan. Dit was ook zeker gelukt, ware het niet dat later 
de coronamaatregelen alsnog roet in het eten gooiden waardoor uiteindelijk het feest 
niet door ging.

Reactie gestelde vragen
Allereerst herhalen wij uw vraag waarna onze reactie volgt.

1. Hoe kan er sprake zijn van tijdgebrek als reeds in februari bekend was dat dit 
evenement zou plaatvinden?

Reactie: Voor de viering van het jubileumfeest in de zaal van De Buitestee is een 
vergunning nodig. Qua grootte van het feest, voldoet een vergunning voor een klein 
evenement. Hier is bij de melding in februari dan ook in eerste instantie op ingezet. Alleen 
zou volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het feest dan om 23 uur moeten 
stoppen. De Buitelstee wilde graag doorgaan tot tenminste middernacht.
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Om dit voor elkaar te krijgen, was toch een vergunning voor een groot evenement nodig. 
Dit is een veel langduriger traject waarvoor documenten zoals plattegronden en een 
draaiboek nodig zijn. Niet alleen de gemeente, maar ook bijvoorbeeld de brandweer moet 
dit goedkeuren. Hierdoor ontstond tijdsnood waarna De Buitelstee besloot om het feest 
niet door te laten gaan.

2. Heeft de gemeente zich voldoende dienstbaar opgesteld, en alles geprobeerd, om deze 
jubileumviering mogelijk te maken?

Reactie: De conclusie dat het feest niet door kon gaan, is door De Buitelstee getrokken. 
Toen wij hiervan vernamen, is direct door de wethouder en de betrokken ambtenaar 
contact gezocht met de uitbaters. Er is goed naar hen geluisterd en gekeken naar wat er 
mogelijk was. Met De Buitelstee is daarop afgesproken om samen alles op alles te zetten 
om het feest door te laten gaan. Dat kon door de benodigde documenten voor een groot 
evenement aan te leveren en de procedure te versnellen. Als college zijn we blij dat 
ondanks alles we het uiteindelijk goed hebben kunnen oplossen met De Buitelstee. Dit 
blijkt ook uit het gezamenlijke persbericht dat we op 14 november direct hierover samen 
hebben verstuurd. We nemen daarom aan dat we de conclusie mogen trekken dat we ons 
in deze casus voldoende dienstbaar hebben opgesteld.

3. In het op 30 september op verzoek van de WD gehouden interpellatiedebat stelden wij 
dat hier sprake is van een zich herhalend patroon. In dat debat ontkende u stellig het 
structurele karakter van falend vergunningenbeleid. Bent u nog steeds van mening dat 
hier slechts sprake is van "enkele incidenten"? Graag uw antwoord motiveren.

Reactie: Wij zijn het met u eens dat dit vergunningentraject van beide kanten niet de 
spreekwoordelijke schoonheidsprijs verdient. Maar we zijn wel blij dat we het samen met 
De Buitelstee goed op hebben kunnen lossen. We zien dit dan ook als een incident. Van 
een structureel falend vergunningenbeleid is in onze ogen geen sprake. De voorbeelden 
waarvan u sprak in het interpellatiedebat hadden een ander karakter. Bij de viering van 
het jubileum van de Buitelstee was er ook sprake van steeds wisselende 
coronamaatregelen. Dat maakt het er niet makkelijker op.

4. In dat zelfde debat betoogde u dat er krachtige verbetermaatregelen zijn en worden 
genomen om dergelijke missers in de toekomst te voorkomen. Bent u na dit zoveelste 
debacle nog steeds van mening dat deze maatregelen voldoende zijn? Graag uw 
antwoord motiveren.

Reactie: Aangezien we er goed uit zijn gekomen met De Buitelstee, vinden we niet dat 
hier sprake is van een misser. We zijn daarom van mening dat de verbetermaatregelen 
waarover is gesproken in de raadsvergadering voldoende zijn.
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5. Ook ontkende u in dat debat de stelling van de WD dat "het vertrouwen in de overheid 
is geschaad". Deelt u nog steeds dit standpunt? Graag uw antwoord motiveren.

Reactie: Wij hebben nog steeds het standpunt dat het vertrouwen in de overheid niet 
geschaad is, omdat we er in deze kwestie met de betrokken partij goed uitgekomen zijn. 
In het persbericht dat we samen met de uitbaters stuurden, gaven zij ook aan dat ze het 
fijn vonden dat we samen tot een oplossing konden komen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,/
De secretaris, ^—--------- De burgemeester,
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