Onderwerp: Initiatiefvoorstel wijziging evenementenbeleid
gemeente Valkenswaard
A. Samenvatting
Het evenementenbeleid is onvoldoende toereikend om ruimte te bieden aan evenementen die de
gemeenteraad van Valkenswaard als waardevol beschouwd. Daarom is dit initiatiefvoorstel
ingediend zodat op korte termijn eventuele aanvragen voor evenementen toch hier aan getoetst
kunnen worden.
B. Voorgesteld besluit
Het evenementenbeleid als volgt te wijzigen:
- In 6.2 na " de eindtijd is van belang maar vooral.... frequentie van evenementen"
toevoegen: "Dit geldt in het bijzonder voor evenementen in het buitengebied."
- In 6.4 na 'In afwachting van de resultaten van de reeds eerder aangekondigde
van het aantal evenementen per locatie vooralsnog uit van de huidige situatie.'
toevoegen: 'en conform de situatie in 2009.' In de tabel toevoegen een regel met
Buitengebied max 1
Re-action (75)
Bijlage 1 toevoegen Maastrichterweg / terrein van TWC de Kempen, Binnen wminrichting nee invullen en Activiteit is Re-action.
Bij de classificering Borkel en Schaft op de één na laatste pagina van het stuk moet
onder Borkel en Schaft overig toegevoegd worden
1
1
75**
Sociaal,cultureel,
vermaak, culinair
Dit evenementenbeleid zonder inspraak vast te stellen;
Kennisgeving hiervan te publiceren in de Kempener Koerier.
C. Aanleiding
Stichting Leo heeft op 6 oktober een evenementenvergunning aangevraagd voor het
dancefestival Re-action op 21 mei 2011. Op 22 februari 2011 heeft stichting Leo een brief
ontvangen waarin hun aanvraag voor een vergunning afgewezen wordt op grond van
strijdigheid met het evenementenbeleid. De locaties als omschreven in de aanvraag liggen in het
buitengebied en evenementen zoals Re-action, met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A)
mogen op grond van het huidige evenementenbeleid niet in het buitengebied plaatsvinden.
D. Beoogd resultaat
Het doel van dit initiatiefvoorstel is het aanpassen van het evenementenbeleid om evenementen
in het buitengebied met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A) (zoals Re-Action)
mogelijk te maken.
E. Mogelijke oplossingen
1. Nieuw beleid
Idealiter wordt een proces in gang gezet om te komen tot nieuw evenementenbeleid. Daarbij
stelt de raad de kaders vast in een nota evenementenbeleid en laat de burgemeester binnen die
kaders beleidsregels vaststellen ter uitvoering van de op grond van art. 149 Gemeentewet jo art.
2.25 APV opgelegde taak, namelijk het verlenen van een evenementenvergunning.
Het voordeel hierbij is dat de raad duidelijk kan aangeven welke richting zij het
evenementenbeleid wil geven, door bijvoorbeeld uitspraken te doen of zij evenementen in het

buitengebied mogelijk wil maken. Dit beleid zal op grond van leefomgevingsgericht werken en
de inspraakverordening gecommuniceerd worden met belanghebbenden. Dit bevordert de
juridische houdbaarheid van het stuk bij een rechter, voor het geval omwonenden klagen bij het
organiseren van een evenement.
Deze variant is echter niet geschikt voor Re-action, aangezien de doorlooptijd van dit proces
teveel tijd in beslag neemt om nog te komen tot vergunningverlening voor 2011.
2. Afwijking beleid door burgemeester
De burgemeester mag afwijken van het evenementenbeleid. Dit mag echter alleen in bijzondere
gevallen. De burgemeester is daarbij gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. De
bijzondere gebeurtenis moet onvoorzien zijn en incidenteel. Voorbeelden daarvan zijn het WK
voetbal of bezoek van de Koningin, enz.
In 2008 en 2009 is afgeweken van het evenementenbeleid met als argument dat Re-action een
nieuw evenement was voor een doelgroep die in Valkenswaard niet of nauwelijks bediend
werd. Het evenement had daardoor een sociaal culturele meerwaarde. In februari 2010 is echter
besloten dat afwijking van het beleid niet langer mogelijk was, omdat het geen incidentele
bijzonder geval betrof.
Met name het argument van incidentele afwijking snijdt in dit geval hout. Is er reeds twee keer
afgeweken van het beleid. In principe is dat al één keer teveel.
Om Re-action mogelijk te maken zal nieuw beleid danwei aanpassing van het huidige beleid
moeten plaatsvinden. Zoals hierboven beschreven is het opstellen van nieuw beleid de beste
optie. Dit schept echter geen ruimte om Re-action in 2011 mogelijk te maken.
3. Ruimte binnen het huidige evenementenbeleid
Het evenementenbeleid van de gemeente Valkenswaard is opgesteld met het doel om de
bestaande evenementen te behouden en weinig tot geen ruimte te geven voor nieuwe
grootschalige evenementen. Er is echter ruimte gehouden voor één groot evenement op
sportief/kunst/cultureel vlak. Dit zou ruimte bieden voor Re-action, zijnde het niet dat verder in
het beleid gesteld wordt dat zeer behoudzaam met evenementen in het buitengebied omgegaan
moet worden en daarom in de tabel een maximum norm van 70dB(A) gesteld wordt voor het
buitengebied. Daarnaast is het maar zeer de vraag hoe sportief en cultureel geïnterpreteerd moet
worden in relatie tot Re-action.
Gelet daarop ligt het niet in lijn met het huidige evenementenbeleid om Re-action aan te wijzen
als het grote evenement met sportieve-culturele meerwaarde. Bovendien beiden de
uitvoeringsregels in de tabellen van het beleid geen ruimte voor evenementen van meer dan
70dB(A) in het buitengebied.
Wil de raad dus medewerking verlenen aan het laten plaatsvinden van Re-action in 2011, kan
niet anders geconcludeerd worden dat het huidige evenementenbeleid aangepast dient te
worden.
4. Initiatiefvoorstel aanpassen evenementenbeleid
De bevoegdheid tot het opstellen van evenementenbeleid is een ingewikkelde discussie, zeker
omdat zowel de raad als de burgemeester een autonome bevoegdheid hebben ten aanzien van
evenementen. Gebruikelijk is dat de raad de kaders voor het evenementenbeleid vast stelt. De
burgemeester is verantwoordelijk voor de vergunning die verleend dient te worden en stelt
daarbij beleidsregels vast ter uitvoering daarvan.
Om Re-action mogelijk te maken dienen niet alleen de kaders voor een deel aangepast te
worden, maar met name de uitvoeringsregels die feitelijk onder de bevoegdheid vormen van de
burgemeester. Naar verwachting zou de raad dus sec de kaders moeten vaststellen en de
burgemeester vervolgens de aanpassing van de uitvoeringsregels in het beleid. In het

evenementenbeleid van de gemeente Valkenswaard lopen die door elkaar en zijn regels en
uitvoering in één document. Het ligt voor de hand dat het wijzigen van het evenementenbeleid
te laten plaatsvinden door het gezag dat het beleid heeft vastgesteld. Dat is in dit geval de raad.
Aangezien het college tot op heden geen stappen heeft ondernomen om te starten met de
voorbereiding tot aanpassing van het evenementenbeleid, is dit initiatiefvoorstel ingediend.
F. Risico's
Dit besluit kent de volgende risico's:
- een formeel bezwaarschrift bij vergunningverlening;
- het niet erkennen van de beleidsregels door de burgemeester als ware het de zijne.
G. Voorgestelde oplossing
Om evenementen in het buitengebied met een geluidsbelasting van meer dan 70 dB(A)
mogelijk te maken, moeten het evenementenbeleid op de volgende zaken worden aangepast:
Hst.4 Visie
Hoofdstuk 4 geeft weliswaar aan dat de nadruk met name ligt op het behouden en uitbreiden
van bestaande evenementen, maar verzet zich niet uitdrukkelijk tegen toevoegen van nieuwe
evenementen, aangezien verderop in de tabellen ook nieuwe evenementen vermeld staan.
Re-action doeldoet aan de doelstellingen als genoemd in 4.4. het heeft zowel een ecomonische
meerwaarde en een sociaal-culturele meerwaarde. Dat was namelijk twee jaar op rij het
argument voor vergunningverlening.
In 4.8.4 staat vermeld dat locaties in het buitengebied bijzondere aandacht dienen te krijgen. Dit
lijkt mij geen overbodige opmerking en geeft alleen aan dat er zorgvuldig naar de impact op de
omgeving gekeken moet worden bij vergunningverlening.
Hst.6
In 6.2 na " de eindtijd is van belang maar vooral.... frequentie van evenementen" toevoegen: "
Dit geldt in het bijzonder voor evenementen in het buitengebied."
Hiermee wordt beperkt ruimte geboden aan evenementenlocaties in het buitengebied.
6.3.1 hoeft niet aangepast te worden, aangezien Re-action afgelopen jaren een geluidsbelasting
had van 75dB(A). Het evenement valt daardoor in categorie 2.
In 6.4 na 'In afwachting van de resultaten van de reeds eerder aangekondigde
van het
aantal evenementen per locatie vooralsnog uit van de huidige situatie.' toevoegen: 'en conform
de situatie in 2009.' In 6.4 in de tabel toevoegen een regel met
Buitengebied max 1
Re-action (75)
Verder in bijlage 1 bij Borkel en Schaft toevoegen de locatie waar het evenement gepland is.
Dat is dus de Maastrichterweg(?) /terrein van TWC de Kempen(?). Binnen wm-inrichting nee
invullen en Activiteit is Re-action.
Bij de classificering Borkel en Schaft op de één na laatste pagina van het stuk moet onder
Borkel en Schaft overig toegevoegd worden
75*H
Sociaal,cultureel,
1
1
vermaak, culinair
Deze tabel is gebaseerd op het eenmalig organiseren van Re-action met een duur van één dag.
Zou dit meerdaags en meerdere malen zijn, moet de tabel daarop aangepast worden.

H. Monitoring en evaluatie
Op het moment dat het evenementenbeleid in zijn totaliteit geactualiseerd/ aangepast wordt, zal
ook dit onderdeel meegenomen worden in de evaluatie/ actualisatie.
I. Tijdpad
Volgens artikel 2 lid 1 van de inspraakverordening van Valkenswaard is inspraak in beginsel
mogelijk op alle onderwerpen van gemeentelijk beleid. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien
van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk
beleid. In de basis verdient het aanbeveling om voor vaststelling danwei wijziging van het
evenementenbeleid inspraak te verlenen. De raad kan echter overwegen om geen inspraak te
verlenen. In de inspraakverordening staat opgenomen dat geen inspraak wordt verleend indien
de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is, dat inspraak niet kan worden
afgewacht. Uw raad kan, gelet op het evenement Re-action in september, overwegen om geen
inspraak te verlenen.
Op grond van artikel 8:2, onder a kan er tegen een besluit, inhoudende de intrekking of de
vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een
beleidsregel geen beroep (en derhalve ook geen bezwaar) worden ingesteld. Dit betekent dat de
juridische rechtsmiddelen bij de burger pas aanwezig zijn na vergunningverlening.
J.

Communicatie
De bekendmaking van het besluit geschiedt in overeenstemming met artikel 3:12, eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht door algemene publicatie in een plaatselijk huis-aan-huisblad.
Datum:
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Namens Valkenswaard Lokaal
Tetef'vah Steensel

