
Platform Sport Houten
Bijeenkomst van 5 juli 2007, 19.30 – 22.00 uur

Zwembad De Wetering, Hefbrug 3, 2991 LB Houten

Verslag (definitieve versie, vastgesteld op 21 november 2007)

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent de bijeenkomst. Hij verexcuseert  onze 
gastheer, Marco van Leeuwen, beheerder van Zwembad De Wetering, die niet aanwezig kan zijn. Hij 
verwelkomt in het bijzonder Margriet Verhagen en Jan Jaap Noteboom, Gemeente Houten, speciaal 
aanwezig voor het agendapunt Vergunningenbeleid. Tenslotte maken we kennis met twee nieuwe 
bestuursleden van Hockeyclub Houten: Margriet Staffhorst en Rob Corstjens.

2. Verslag en Mededelingen
� Verslag: Het verslag van 12 april 2007 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

� Correspondentie: Will Mossink verspreidt hiervan een overzicht (bijlage 2 bij dit verslag).

� Loop door Houten: Loop door Houten is uitgenodigd voor de bijeenkomsten van Platform Sport 
Houten. Dit keer lukt het nog niet aanwezig te zijn. Loop door Houten laat wel vermelden, dat vrijdag 
15 juni een geslaagde derde Loop door Houten plaats vond. Met 661 deelnemers was het een 
geweldig loopfeest. Meer dan 80 vrijwilligers en veel toeschouwers rond het parcours. De volgende 
Loop door Houten is op vrijdag 13 juni 2008. Misschien kunnen verenigingen dit opnemen in hun 
jaarplanning en in clubverband meelopen? (Er is ook een ploegenprestatie!)

� Go Swim:  Vierde haar 5-jarig bestaan in het weekend van 30 juni/1 juli. Yvonne van Slagmaat vertelt 
haar ervaringen met de verschillende evenementen: De aanpak was succesvol. De nodige 
vergunningen werden snel verkregen. Het alcoholgebruik onder jongeren is goed in de hand gehouden 
door het verstrekken van polsbandjes. Financieel is er quitte gespeeld. Ook is ervaren, dat persoonlijk 
benaderen van scholen/sponsors veel effectiever is dan benadering via brieven.

� Perspectiefnota 2008: Will Mossink heeft op uitnodiging van de Gemeenteraad tijdens het Ronde 
Tafel Gesprek voor Platform Sport Houten een reactie gegeven op de Perspectiefnota. Verslag 
hiervan is o.a. te lezen in ‘tGroentje. Hij benadrukte, dat sport een zorg voor iedereen is en niet alleen 
voor de sportverenigingen. Al lijkt dat soms wel zo, omdat sportverenigingen de enige partij zijn die 
wensen voor sportvoorzieningen kenbaar maken. Sportvoorzieningen hebben ook een belangrijke 
functie in het welzijnsbeleid. Het valt op, dat het college dit dwarsverband o.a. in de Perspectiefnota 
nog niet goed weet aan te geven.

� Tariefverlaging = contributieverlaging: Tijdens het Ronde Tafel Gesprek werden kritische vragen 
gesteld over de uitblijvende contributieverlaging na verlaging van de huurtarieven. Binnen Platform 
Sport Houten leidt dit tot verontwaardiging. Dick Jacobs (Handbal Vereniging Houten) biedt aan deze 
verontwaardiging in een ingezonden brief te verwoorden en deze aan ‘tGroentje toe te sturen naar 
aanleiding van het verslag hierover (Inmiddels geplaatst.WM).
Overigens was er bij volleybalvereniging Taurus wel sprake van een contributieverlaging.

� Naar aanleiding van het onderwerp contributieverlaging blijkt bij verschillende verenigingen behoefte 
te bestaan aan een benchmark naar de kosten die leden naast hun contributie hebben. Hiernaar zal 
vanuit Platform Sport Houten een onderzoekje worden opgezet.

3. Vergunningenbeleid voor sportkantines en -evenementen
Dit punt is geagendeerd naar aanleiding van ervaringen van o.a. Handbalvereniging Houten en Hockeyclub 
Houten met het niet verstrekken van vergunningen. Op onderdelen aangevuld door Margriet Verhagen, 
licht Jan Jaap Noteboom het vergunningenbeleid toe (zie ook bijlage 3 –hand out).

Drank- en horecavergunning
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Hieraan liggen voor kantines van sportverenigingen wettelijke beperkingen ten grondslag volgens de 
Drank- en Horecawet. Uitgangspunt: er mag geen concurrentie optreden met de horeca.

Evenementenvergunning
Het evenementenbeleid is recent vastgesteld en gaat uit van het faciliteren van evenementen. Het beleid 
richt zich vooral op “grote” evenementen (bijv. 500 bezoekers, gebruik geluidsinstallaties e.d.). Er is een 
lijst van het type evenementen dat hieronder valt. 
Waar het strijdig is met de bestemming van een gebied (bijv. Sport) kan de gemeente geen vergunning 
voor anders-soortige evenementen toekennen. Dit beperkt het aantal locaties in Houten. Daarom wordt 
onderzocht of er voor een aantal locaties een uitzondering kan worden gemaakt.

Verkeersregelaars: Voor regeling van het verkeer moeten er gecertificeerde verkeersregelaars ingezet 
worden. Een certificaat van een verkeersregelaar geldt voor een jaar. Voor organisaties die zelf geen 
verkeersregelaars kunnen inzetten is er een pool om op terug te vallen.

Schoonmaak: De Gemeente gaat ervan uit, dat de organisator een evenemententerrein schoon achterlaat. 
Hierop vindt inspectie plaats. Redelijkheid staat voorop, maar als de organisatie het opruimen nalaat zet de 
gemeente een schoonmaakploeg in en kan de rekening worden toegestuurd.
Als hier te weinig overleg over is kan het toesturen van een schoonmaakrekening achteraf een kater 
opleveren bij de vrijwilligers. Het voorbeeld van bijvoorbeeld Amersfoort om tegen een geringe vergoeding 
schoon op te leveren en het na afloop ook weer schoon te maken geeft meer het gevoel, dat de gemeente 
en de organisator van een evenement het samen doen. 
Jan-Jaap Notenboom bestrijdt het beeld, dat de gemeente in het algemeen niet zou samenwerken met de 
evenement-organisatoren.

Ontheffing sluitingstijd
De sluitingstijden worden afzonderlijk geregeld via een APV. Regel is sluiting om 24.00u. Zeer uitzonderlijk 
is ontheffing mogelijk tot 2.00u. Toelichting op de regels hierover en enkele uitzonderingen hierop zijn te 
lezen in de Notitie Paracommercialisme. Deze notitie is ook onder alle sportverenigingen verspreid, maar is 
bij veel aanwezigen niet bekend. Will Mossink verspreidt deze notitie ook binnen Platform Sport Houten. 
(Inmiddels te vinden op www.houten.com/platformsport/Documentatie/Vergunningen/index.htm ).

Naar aanleiding van enige discussie over de uitvoering geven de sportverenigingen  aan graag betrokken 
te willen worden zodra sprake is van een herziening van deze regels. Dat geldt zeker ook ten aanzien van 
hetgeen de gemeente voor uitzonderingen als een “bijzondere gelegenheid” typeert. Iets extra’s doen in 
het kader van de sociale binding zou de gemeente moeten ondersteunen. 
(Als voorbeelden hierbij worden onder meer genoemd: het huldigen van je kampioenen met een 
kampioensfeest, een seizoensfeest of een after party bij een bedrijventoernooi).

Ontheffing t.b.v. kunstlicht: Ontheffing om langer lichten aan te hebben wordt alleen tijdelijk verleend, 
anders rekt dat ook de ruimte in de APV inzake sluitingstijden op. Ontheffing wordt bij bijzondere 
gelegenheden wel toegestaan, maar -als vuistregel- niet meer dan drie keer per jaar. 
Een toernooi ziet de gemeente niet als bijzondere gelegenheid. Ook is het niet mogelijk ontheffing te 
krijgen voor een competitie die bijvoorbeeld 7 weken lang op vrijdagavond een uur langer licht wenst.

Terrasvergunning.
Legeskosten zijn eenmalig.

Het aanvragen van de vergunning 
De organisator vraagt de vergunning aan, maar het kan efficiënt zijn dat de beheerder van de 
accommodatie de aanvraag doet (bijv. wegens bestaande afspraken tussen gemeente en beheerder).
Het is mogelijk om alle noodzakelijke vergunningen eenmaal per jaar aan te vragen als een vereniging 
daarvoor de jaarplanning c.q. het programma aan de gemeente toestuurt.

Punten voor de politiek
De aanwezigen stellen vast, dat de toegelichte regels beperkend zijn voor de evenementen die 
sportverenigingen willen ondernemen. Het maken van uitzonderingen ervaart men als onduidelijk en 
gedeeltelijk ook willekeurig. 
Burgemeester Lamers heeft als portefeuillehouder voor Openbare Orde hier eindverantwoordelijkheid. De 
sportverenigingen willen hem graag bij een bijeenkomst uitnodigen om hierover onderling van gedachten te 
kunnen wisselen. Wethouder Koudijs zal het besprokene in het college en misschien ook in de Commissie 
Samenleving ter sprake te brengen.
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4. Subsidiebeleid 2008 (stand van zaken)
De ingestuurde vragen en voorbeelden zijn gebundeld en aan de gemeente voorgelegd. De schriftelijke 
beantwoording wordt uitgereikt en is voor de aanwezigen voldoende duidelijk. De notitie zal in deze vorm 
ook per mail aan alle verenigingen worden toegestuurd (Inmiddels uitgevoerd, WM). 

5. Megasportdag 2007
De ervaringen van de verschillende sportverenigingen worden geïnventariseerd:
HC Houten: Heeft niet meegedaan. Heeft met de huidige wachtlijst geen belang bij extra promoties.
Taurus: Heeft spaarzaam meegedaan. Doet dit geen derde keer meer. Er was weinig respons, nauwelijks 
baromzet. Taurus kan nieuwe jeugdleden ook niet kwijt. De grote scholentoernooien vindt Taurus 
effectiever.
OWSV Tripduikers: Heeft niet meegedaan, vanwege het gebrek aan mensen tijdens een werkdag.
VV Schalkwijk:  Heeft niet meegedaan. Wordt zo ook goed door de houtense bevolking gevonden.
Skatevereniging: Was aanwezig met een stand. De locatie was slecht: er was geen doorloop, geen ruimte 
om te skaten. Bovendien waren alle acties op de velden. De aandacht van bezoekers lag uitsluitend daar.
VC Houten: Niet meegedaan. Richt zich niet op jeugd.
Handbal: Wel aangemeld, maar uiteindelijk door gebrek aan vrijwilligers niet meegedaan.
Atalanta: Heeft betere ervaringen gehad dan het eerste jaar. Er was veel belangstelling. Ook voor nieuwe 
leden, maar Atalanta kent helaas een wachtlijst.
Judo: Niet meegedaan: geen vrijwilligers beschikbaar.
GoSwim: Niet meegedaan.
HTTC: Lag nu beter in de route. Er was meer animo bij bezoekers. Het heeft geen aanmeldingen van 
nieuwe leden opgeleverd en het leverde geen baromzet op.
Doordraaiers: Is er door gebrek aan vrijwilligers niet bij geweest.
BV Houten: Was wel aanwezig, zij het met weinig vrijwilligers. Terwijl de jeugd goed bezig was heeft BV 
Houten ook de ouders aangesproken op de mogelijkheid zelf badminton te komen spelen.

Voor de sportverenigingen is het in de huidige opzet onvoldoende aantrekkelijk, zelfs teleurstellend, om 
mee te doen en zal men dat een volgende keer ook niet gauw meer doen. Men stelt het op prijs als dit 
vanuit Platform Sport Houten aan de organisatoren wordt teruggekoppeld. 
Vanzelfsprekend is het aan RCHC zelf om te beslissen over de voortzetting van dit evenement.

Activiteitenmarkt
Peter van der Wens deelt mee, dat de gemeente de Activiteitenmarkt 2007 dit jaar heeft uitbesteed aan 
een evenementenbedrijf. De opmerkingen die in de bijeenkomsten van Platform Sport Houten over de 
activiteitenmarkt zijn gemaakt worden desgevraagd aan dit bedrijf kenbaar gemaakt (Inmiddels 
gebeurd.WM).

6. Jeugd en Sport-projecten, stand van zaken (ingelast)
Sander Brugmans (Sportservice Midden Nederland) doet verslag van een aantal projecten.

Jeugdsportpas
Dit project was succesvol. In verhouding tot andere gemeenten was er een redelijke deelname. Opvallend 
in Houten: sommige deelnemers kiezen een lidmaatschap bij meer dan een sport.
Bij sommige sporten belemmeren de wachtlijsten opname van nieuwe leden. Dick Jacobs suggereert de 
sportpas uit te reiken aan jeugd die op een wachtlijst staat, zodat zij kennis kunnen maken met een andere 
sport. Sander Brugmans denkt ook aan het organiseren van “wachtlijsttoernooien”.

Trainers voor de klas
Sander ervaart dat er veel onbekendheid bestaat over dit initiatief, terwijl er ook al veel eigen initiatieven 
bestaan. Het is jammer dat door de onbekendheid geen gebruik van de bestaande vergoedingen (voor 
trainers) wordt gemaakt.

Vertrek Sander Brugmans
Sander neemt wegens het aanvaarden van een andere baan eind juli afscheid van Sportservice Midden 
Nederland. Hij heeft zijn werk in Houten als prettig ervaren en is door iedereen altijd goed ontvangen. Hij 
vindt het ook goed om te zien, dat het ook wat heeft opgeleverd. Hij verzoekt vanuit Platform Sport Houten 
bekendheid te geven aan de vacature voor zijn functie, zodat deze snel door een persoon uit hopelijk 
houtense kring overgenomen kan worden.
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Peter van der Wens bedankt namens de aanwezige sportverenigingen Sander hartelijk voor zijn 
enthousiasme en voor zijn deskundige en constructieve inbreng.

7. Sportnota (stand van zaken)
Wethouder Jan Koudijs licht toe, dat in eerste instantie voortvarend is begonnen met de wens van de 
gemeenteraad een sportnota te ontwikkelen. Er zijn belangrijke knelpunten in kaart gebracht:

- oude toezeggingen aan Delta Sport en SV Houten,
- de wens tot uitbreiding van Hockeyclub Houten,
- een tweede veld voor Handbalvereniging Houten,
- op den duur: verplaatsing van De Stenen Poort.

Er is gezocht naar geschikte locaties, maar gaandeweg is echter ook het inzicht gegroeid, dat het 
uitwerken van een sportnota steeds complexer wordt gezien de zichtbaar wordende samenhang met 
andere beleidsterreinen. De oude toezeggingen zullen worden ingevuld, maar andere voorzieningen zullen 
even pas op de plaats moeten maken om samen met de inzichten vanuit andere beleidsterreinen een 
totaalplaatje op te bouwen. Dit zal worden gecombineerd met de totstandkoming van een 
Voorzieningennota.

Enkele aanwezigen brengen naar voren, dat men binnen de sportverenigingen het vertrouwen in het tot 
stand komen van een sportnota kwijt begint te raken. De sportnota is immers al 3 jaar geleden door de 
voorganger van deze wethouder toegezegd. 
Om inzicht te geven in de wijze waarop het college nu te werk gaat en daarmee vertrouwen terug te 
winnen zal wethouder Koudijs het plan van aanpak via Platform Sport Houten onder alle sportverenigingen 
bekend maken. (Staat inmiddels op  www.houten.com/platformsport/Documentatie/Sportnota/index.htm. 
WM) 
Wat betreft de sport zal het college op basis van de al door diverse personen geleverde input in september 
een visie vaststellen. Er zal hierover in september/oktober een sportconferentie worden georganiseerd, 
waarna direct aan de verdere uitwerking kan worden gewerkt.

8. Rondvraag / W.v.t.t.k.
� Verhuur binnensportaccommodaties: Bram Alblas (VC Houten) verzoekt de volgende keer vroeger te 

starten met verdeelregels voor het verhuur van de binnensportaccommodaties. Dit jaar is z.i. de 
verdeling niet goed verlopen. Peter van der Wens geeft aan, dat er op initiatief van Platform Sport 
Houten wel tijdig is gestart om dit voor dit jaar goed aan te pakken, maar dat dit initiatief niet voldoende 
is doorgezet. Voor de volgende keer zal ruim op tijd opnieuw initiatief worden genomen.

� Wolkbreuk: Lykke Kluen (Judovereniging) vermeldt dat er –ironisch genoeg- ook een nadeel zit aan het 
niet hoeven opruimen van de judomat in Den Oord: door een forse wolkbreuk en lekkage is de mat nu 
doordrenkt met hemelwater. Het is niet duidelijk of deze schade ergens verzekerd is.

� Sponsoractiviteiten: Yvonne Slagmaat (GoSwim) merkt op, dat zij tijdens haar sponsoractiviteiten 
merkte dat veel sponsors potjes hebben voor armlastigen. Zij spoort sportverenigingen aan daar gebruik 
van te maken. Dit geldt ook voor de mogelijkheden die het Jeugdsportfonds kan bieden: de 
tegemoetkomingen gaan niet naar de ouders, maar er wordt rechtstreeks met de sprotvereniging 
afgerekend, zodat het volledig aan het betrokken kind te goede komt.

� Verenigingspanel: Annelies Krikke brengt het Verenigingspanel van het Mulier Instituut onder de 
aandacht. Het Verenigingspanel is bedoeld om via de deelnemende sportverenigingen de stand van 
zaken in verenigingen te kunnen peilen. De houtense sportverenigingen worden aangespoord hieraan 
mee te doen.

� Rookvrije sportkantine: Sinds 1 januari 2007 is de kantine van TV De Doordraaiers rookvrij. Roel 
Mechers vraagt rond hoe dit bij andere verenigingen ligt. Vrijwel alle verenigingskantines blijken 
inmiddels rookvrij.

� Naschoolse opvang: Roel Melchers (Doordraaiers) wil graag ervaringen van sportverenigingen 
uitwisselen met nasschoolse opvang. Dit thema leeft ook bij anderen. Hierover zal daarom binnen 
Platform Sport Houten een thema-bijeenkomst komen.

� Sportkatern Trefpunt: Peter van der Wens vermeldt, dat het Trefpunt het voornemen heeft een 
sportkatern te maken. Binnen Platform Sport Houten zou hiernaar per mail rondvraag worden gedaan. 
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We constateren, dat dit nog niet is gebeurd en sportverenigingen ook niet via een andere weg zijn 
benaderd. Dit gebeurt alsnog. (Inmiddels rondgestuurd. WM).

Bijlage 1 bij het verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten d.d.5 juli 2007

Deelnemerslijst
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie Paraaf
BV Houten Peter van der Wens Voorzitter
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter
Hockeyclub Houten Rob Gortjens

Margriet Staffhorst
Bestuurslid
bestuurslid

HTTC Paul van Doorn Voorzitter
Judovereniging Groot Houten Lykke Kluen

Joost Csik
Voorzitter
Penningmeester mk

OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever Voorzitter
Skate- en schaatsvereniging i.o. Arnoud van Golen

Ton van der Ham
Penningmeester
voorzitter mk

Tennisclub Atalanta Gerard van Oostrom Voorzitter
Tennisvereniging De 
Doordraaiers

Roel Melchers Voorzitter

Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom
Daan Swart

Voorzitter
Penningmeester

VC Houten Els Groenendijk
Bram Alblas

Voorzitter
Bestuurslid

Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt
Berry van Duijn

Voorzitter
secretaris

mk

Gasten
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleisdmedewerker
Gemeente Houten Jan-Jaap Noteboom Beleidsmedewerker
Gemeente Houten Margriet Verhagen Beleidsmedewerker
Sportservice Midden Nederland Sander Brugmans Sportconsulent
Zwembad De Wetering Marco van Leeuwen Beheerder/gastheer mk

Afwezig
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter zk
Atletiekvereniging Hellas Carolien Bouwman mk
Avond4daagse Houten zk
Basketbalverening De 
Woodpeckers

Jan Joris Swart zk

Delta Sports ‘95 Mathieu Elbertse Vice-voorzitter zk
HSV Houten Dragons Erick Schabrack Voorzitter zk
KV Victum/IGCN Ilse Ponsen

Jan Rademakers
Voorzitter
penningmeester

mk

Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter mk
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Ruud de Boer Voorzitter mk
Reddingsbrigade Tripduikers bestuur mk
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter zk
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris zk
SV Houten bestuur mk
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Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter mk
Voetbalvereniging  ‘tGoy zk
Wielertourclub Houten zk

Verslag: Will Mossink Mossink/Support

Bijlage 2 bij het verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten d.d.5 juli 2007
Overzicht van inkomende en uitgaande post tussen 12 april 2007 tot en met 4 juli 2007

Datum Onderwerp Van Aan Betreft:
04/05/07 Ruimtelijke 

ordening
Gem. Houten Platform/SV’n Workshop Castellum

25/05/07 Lokale 
sportbundeling

NISB Platform Enquêteresultaten

04/06/07 Accommodaties PvdA Houten Platform/SV’n Werkbezoek 
kanaleneiland

06/06/07 Sportnota Platform Gem. Houten Relatie met Nota 
Integraal Jeugdbeleid

11/06/07 Provinciaal 
netwerk

SMN Platform Uitn.bijeenkomst 9/7

15/06/07 Ruimtelijke 
ordening

Gem. houten Platform Verslag Workshop 
Castellum

22/06/07 Jubileum GoSwim Platform Jubileumfeest

24/06/07 Perspectiefnota 
2008

Gemeenteraad Platform/SV’n Uitn. 
RondeTafelGesprek

25/06/07 BOS/BSI Gem. Houten Platform Uitn. overleg op 2/7

04/07/07 Subsidie 2008 Gem. Houten Platform Antwoorden op div. 
vragen

Bijlage 3 bij het verslag van de bijeenkomst van Platform Sport Houten d.d. 5 juli 2007
Hand out (aangepast formaat)

Wat voor een soort vergunningen zijn er bij sportverenigingen?

- Drank- en horecavergunning
- Evenementenvergunning
- Ontheffing sluitingstijd
- Terrasvergunning

Drank en Horecavergunning (DHV)

� Paracommerciële vergunning (= vergunning met 4 beperkingen)
� Commerciële vergunning (geen beperkingen)

4 beperkingen zijn gemeentelijk beleid: 
a. De af te geven vergunning geldt uitsluitend voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende 

drank voor gebruik ter plaatse gedurende één uur voor, tijdens en één uur na de activiteiten en 
bijeenkomsten die worden gehouden in het kader van de doelstelling van de vergunninghouder;

b. Het onder a bepaalde geldt tevens voor de activiteiten en bijeenkomsten die worden gehouden in het 
kader van de doelstelling van de vereniging of instelling, die medegebruiker is van de accommodatie, 
mits die doelstelling vergelijkbaar is met die van de vergunninghouder;
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c. De af te geven vergunning geldt niet voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank ter 
plaatse voor, tijdens of na bijeenkomsten van persoonlijke aard als bedoeld in artikel 4, tweede lid 
onder a van de Drank- en Horecawet (DHW);

d. Het is niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de 
Drank- en Horecawet openlijk aan te prijzen dan wel daarmee te adverteren of reclame te maken, 
indien voor dergelijke bijeenkomsten ingevolge artikel 4 lid 5 lid van de Drank- en Horecawet ontheffing 
is verleend.

Diversen
� DHW is zeer stringent, gemeente heeft nauwelijks beleidsvrijheid
� Gemeentelijk beleid paracommercie in beleidsstuk. Is uitgedeeld.

Handhaving door 
1) Voedsel en Warenautoriteit 
2) Gemeentelijke toezichthouders 

Evenementenvergunning

Basis:
� Op grond van artikelen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
� Op grond van evenementenbeleid. Vastgesteld juni 2007.

Waar
� Evenemententerreinen
� Elders, 
� NIET in sporthallen wegens strijd met bestemmingsplan

Vergunningsduur
� Vaak voor paar uren of dagen

Aandachtspunten
� Locatie 
� Tijd
� Type evenement (risico-evenement?)
� Geluid
� Parkeren
� Verkeer
� Toiletteren
� Schenken alcohol
� Overlast

Adviseurs
� Politie
� Brandweer
� Afdeling Milieu
� Afdeling OW

Handhaving
� Politie
� Brandweer en 
� Gemeentelijk toezichthouders

Ontheffing sluitingstijd

Basis: 
� Op grond van artikel 2.3.1.4 APV
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� Op grond van beleid (Oktober 2002)
� Bijlage 2 tabel 1, 2 en 3

Frequentie en duur Ontheffing
� Zeer zelden
� Voor korte duur

Beleid verklaart
� Dubbele knip (locatie en type horeca)
� Centrum meer levendig dan buitengebied.

Handhaving
� Politie
� Gemeentelijke toezichthouders

Terrasvergunning

Basis
� Eerste ogv artikel 2.1.5.1. van de APV
� NU ogv artikel 2.3.1.5, lid 5 van de APV wegens exploitatievergunningstelsel
� Op grond van beleid

Duur vergunning
� Onbepaalde tijd.
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