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17 juli 2020
Intrekken Evenementenvergunning

Geachte,
Op 17 juli 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor het houden van een evenement. Bij besluit van
30 juli 2020 is uw aanvraag toegewezen en is de vergunning voor het evenement ‘Zomerfestival’ op
het Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg in Apeldoorn verleend. Gelet op het feit dat in Apeldoorn de
noodverordening COVID-19 VNOG van kracht is heb ik aanleiding gezien enkele beperkende
voorwaarden aan de vergunning te verbinden. Daardoor kan het festival in de omvang zoals u
voornemens was die te organiseren niet en enkel op beperktere schaal doorgang vinden. In de
vergunning bent u hierop attent gemaakt. Daarnaast is u meerdere malen mondeling, voorafgaand
aan de vergunningverlening, kenbaar gemaakt dat het u niet was toegestaan live muziek te maken en
live bands te laten optreden omdat dit het risico op overtreding van de noodverordening zou
vergroten. U heeft toegezegd dat ook niet te zullen doen.
Uit het proces-verbaal van 1 augustus 2020 van team Toezicht en Handhaving van de gemeente
Apeldoorn is gebleken dat u zich niet aan de afspraken heeft gehouden en dat het festival in strijd
met de vergunningvoorwaarden wordt gehouden. Gelet op het feit dat u meerdere malen te verstaan
is gegeven dat het evenement enkel doorgang kan vinden als aan de vergunningvoorwaarden wordt
voldaan, de aanvullende toelichtingen in de telefoongesprekken die met u zijn gevoerd nadat u
promotie heeft gemaakt voor festiviteiten die niet vergund zouden worden en uw toezeggingen dat u
orde op zaken zou stellen zie ik aanleiding de evenementenvergunning van 30 juli 2020 in te trekken.
Aanleiding
Uit het proces-verbaal van 1 augustus 2020 is gebleken dat omstreeks 16.00u het evenement niet
meer conform de voorwaarden plaatsvond. Omstreeks 16.00u is een meting naar de geluidsbelasting
gedaan. Daaruit bleek een overschrijding van 13 dB(A). In de vergunning werd een maximale
geluidsbelasting van 50 dB(A) toegestaan. Uit de meting volgde echter een geluidsbelasting van 63
dB(A). Daarnaast is gebleken dat omstreeks 17.10u en 17.20u een live band het publiek aanspoorde
mee te zingen en te dansen. Vervolgens werd om 17.45u vastgesteld dat het publiek met de live
band aan het meedansen was. Van achtergrondmuziek was geen sprake.
Belangenafweging
Wanneer ik gebruik maak van mijn bevoegdheid een vergunning in te trekken dien ik de feiten en
omstandigheden af te wegen tegen uw belangen bij beëindiging van het evenement. Hierbij neem ik
in overweging dat ik ben uitgegaan van uw toezeggingen dat u de regels zou respecteren en dat u mij
op het hart heeft gedrukt dat het festival aan de voorwaarden zou voldoen. U heeft een zekere mate
van vertrouwen van mij gekregen omdat ik weet dat het gebrek aan festivals, evenementen en
andere vermakelijkheden een groot gemis is. Nu de noodverordening het weer toestaat om op
beperkte schaal evenementen te organiseren heb ik gemeend uw aanvraag te moeten honoreren.

Behandeld door:
Bereikbaar via bovenstaand doorkiesnummer of e -mailadres

Voorafgaand aan de verlening van de vergunning kwamen bij mij signalen binnen dat u promotie
maakte voor festiviteiten waarvan u wist dat die niet zouden worden vergund en derhalve niet zouden
worden toegestaan. Toen u daarop attent werd gemaakt heeft u mij wederom toegezegd dat u zich
aan de afspraken en de voorwaarden zou houden. Desondanks heeft Team Toezicht en Handhaving
en de politie geconstateerd dat omstreeks 17.00u een live band aan het optreden was en dat de
grens op geluidsbelasting die in de vergunning is gesteld is overschreden. Het optreden van deze live
band is uitdrukkelijk niet toegestaan omdat het overtreding van de noodverordening in de hand zou
werken. Met het oog op het feit dat de avond intreedt en het drukker zal worden, waarbij de gasten
onder invloed van alcoholische consumpties zich minder aantrekken van de regels heb ik er geen
vertrouwen in dat de rest van het evenement in lijn met de afspraken op een veilige en verantwoorde
wijze kan worden voortgezet. Dat uw gasten gesommeerd worden het terrein te verlaten en wellicht
een tegemoetkoming eisen, waardoor u in uw financiële belangen wordt geraakt is van
ondergeschikte orde. Om die reden maak ik gebruik van mijn bevoegdheid de
evenementenvergunning in te trekken.
Grondslag voor intrekking
Artikel 1:6 onder c van de algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Apeldoorn
bepaalt dat een vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de aan de
vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen. Op grond van
artikel 2:25 van de Apv is het verboden een evenement zonder of in afwijking van de vergunning van
de burgemeester een evenement te organiseren.
Besluit
Op grond van artikel 1:6 Apv trek ik de aan u verleende evenementenvergunning van 30 juli 2020 in.
Dat betekent dat u met onmiddellijke ingang de festiviteiten dient te staken en het
ontruimingsprotocol, dat deel uitmaakt van de vergunning, in werking dient te stellen voor zover u
daartoe niet al bent gesommeerd door de politie of zelf de afgelasting en ontruiming in gang heeft
gezet.
Op grond van artikel 2;25 Apv is het verboden een evenement te organiseren zonder vergunning van
de burgemeester. Indien u geen uitvoering geeft aan dit besluit zal ik mij beraden op nadere stappen,
waarbij u rekening dient te houden met ontruiming van het terrein door de politie.
Voor de volledigheid merk ik op dat dit besluit eveneens gevolg heeft voor het evenement dat
plaatsvindt op 2 augustus 2020. Dit evenement dient derhalve eveneens te worden afgelast.
Niet eens met het besluit?
Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum
van het besluit bezwaar maken. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
of naar dit postadres:
Gemeente Apeldoorn
t.a.v. eenheid Veiligheid en Recht
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op: www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift
Vragen?
Voor verdere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het team Klant
Contactcentrum C (KCC-C), tel. 14055.
De Burgemeester van Apeldoorn,
A.J.M. Heerts
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