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Verzoek om instemming van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor blad 2 van 2 
het evenement 90's on the beach en Ventureland 

Inleiding 
Door X-Sense B.V. zijn twee evenementen aangevraagd, namelijk op vrijdag 8 
september 2017: 90's on the beach en op zaterdag 9 september 2017: Ventureland bij 
Henschotermeer op het grondgebied Utrechtse Heuvelrug. 

Beide aanvragen zijn in behandeling genomen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
en zij zijn voornemens om de vergunningen te verlenen. Conform procedure vragen zij 
de gemeente Woudenberg of zij kan instemmen met de vergunningverlening voor de 
genoemde evenementen. 
De aanvraag en aanverwante stukken zijn zoverre compleet en geven geen aanleiding 
om niet in te stemmen. Echter is wel het voorstel de onderstaande punten als 
voorwaarden op te nemen in de instemmingsbrief. 
1. Voorafgaand aan de evenementen heeft er afstemming plaatsgevonden over de 

rolverdeling van de GVD bevolkingszorg van de gemeenten bij een calamiteit, 
met een mogelijke ontruiming tot gevolg, op het evenementterrein dan wel op 
het terrein Henschotermeer. 

2. Er heeft voorafgaand aan de evenementen afstemming plaatsgevonden tussen 
het basisteam Zeist, Bunnik, Leusden, Woudenberg en basisteam Heuvelrug 
politie over de inzet van de politie. 

3. Het veiligheidsplan wordt aangepast aan de huidige situatie. 
4. We gaan ervan uit dat alle directe omwonenden (inclusief de campings en 

Stichting Reinaerde) door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en/of door de 
organisatie X Sense B.V. op de hoogte worden gebracht over de verleende 
vergunning en waar zij eventueel op de dagen zelf heen kunnen bellen. 

5. Als laatste ontvangen wij graag de definitieve vergunningen van de evenementen 
90's on the beach en Ventureland. 

Advies 
Het advies is om in te stemmen met beide evenementen met de bovengenoemde 
voorwaarden. 


