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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

In artikel 2.25 wordt in lid 3 sub a het aantal bezoekers gewijzigd van 100 naar 
150. Waarom wordt deze wijziging in ons lokale beleid voorgesteld? In lijn met een 
aanscherping van veiligheidsregels komt deze ons heel onlogisch voor.  

Deze wijziging is doorgevoerd om ons lokale beleid te laten aansluiten bij de AMvB 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Op basis van dit 
besluit moet bij het in gebruik nemen van een verblijfsruimte door meer dan 150 
personen tegelijk een gebruiksmelding ingediend worden. Om te voorkomen dat een 
organisator van een evenement bij het gebruik van bijvoorbeeld een tent eerst een 
evenementenvergunning op basis van onze APV moet aanvragen, en bij meer dan 150 
personen ook nog een gebruiksmelding op basis van de BGBOP moet doen, hebben 
wij dit samengevoegd. In de aanvraag van een evenementenvergunning is nu het 
indienden van een gebruiksmelding meegenomen waardoor het de aanvrager 
makkelijk gemaakt wordt. Hiervoor moet de grens van het aantal personen wel gelijk 
getrokken worden. Daarnaast is het een nadrukkelijke wens geweest van de VRU om 
meer uniformiteit te creëren op dit gebied van de verschillende APV’s in de regio. 

Als wij de wijziging in artikel 2.25 lid 3 sub f en g goed begrijpen wordt elk 
evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een springkussen (bijvoorbeeld 
buurtbijeenkomsten) nu vergunningplichtig. Waarom is dit nodig? Is dat echt 
landelijk voorgeschreven of is dat een lokale wens?

Het gebruik van een springkussen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hier zijn 
meerdere voorbeelden van terug te vinden in de media. Als gemeente willen we met 
het oog op de veiligheid graag een aantal vragen beantwoord hebben. Is het een 
gecertificeerd springkussen? Hoe is het toezicht geregeld? Waar wordt het 
springkussen geplaatst? Het antwoord op deze vragen komt terug in de 
vergunningaanvraag. Alleen een melding doen volstaat hier niet in. 
In de APV van 2019 viel een springkussen onder lid g (plaatsen van objecten zoals een 
springkussen). Dit lid is in de APV van 2020 aangepast aan het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen waardoor er een minimale oppervlakte 
aan toegevoegd is. Vanwege de gevaarzetting is er voor gekozen om een nieuw, 
extra, lid toe te voegen zodat ook de kleinere springkussens vergunningsplichtig 
blijven.




