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verlenen integrale evenementenvergunning

Geachte heer Van Oosterbaan,
Op 27 mei 2016 heeft u een aanvraag om een integrale evenementenvergunning ingediend voor
het organiseren van Airforce Festival op 6 augustus 2016 op een gedeelte van het perceel van
voormalig Vliegbasis Twente. De aanvraag is geregistreerd onder nummer V-2016-2749. In deze
brief informeer ik u over de beslissing op de aanvraag.

Aanvraag
Het evenement betreft het houden van ‘Airforce Festival’, op zaterdag 6 augustus 2016
tussen 12.00 en 24.00 uur op een gedeelte van het perceel van voormalig Vliegbasis
Twente. Voor dit evenement zijn de volgende subvergunning en ontheffing vereist:
- Evenementenvergunning
- Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
Hieronder vindt u welk besluit er is genomen en welke overwegingen hebben meegespeeld bij het
nemen van dit besluit. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan moet
worden voldaan.

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

26 juli 2016

V-2016-2749

2

Overwegingen
Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze trekken bezoekers aan en versterken het imago
van de stad. Ik hecht daar veel waarde aan. Evenementen hebben echter ook een
keerzijde. Voor bewoners kunnen evenementen juist overlast veroorzaken.
Overlast die betrekking kan hebben op geluidhinder, de bereikbaarheid van een woning of het
bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, wegafzettingen, verkeersopstoppingen of
vervuiling van de openbare ruimte. Ook kunnen evenementen invloed hebben op de flora en
fauna.
Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er in het door het gemeentebestuur vastgestelde
‘Toetsingskader voor evenementenvergunningen’ (hierna: Toetsingskader) toetsingscriteria
opgenomen voor het organiseren van evenementen. Zo zijn er evenementenlocaties aangewezen
die gezien de locatie en het tijdstip geschikt zijn voor evenementen. Ook zijn er maximale
geluidsniveaus opgenomen gekoppeld aan dagen en tijdstippen en zijn er richtlijnen opgenomen
over openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Al deze
punten zijn meegenomen en meegewogen in de besluitvorming omtrent deze aanvraag.
Bestemmingsplan
Het evenement vindt plaats op een gedeelte van het voormalig Vliegveld Twente. Het terrein is
gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016“ en heeft daarin de
bestemming ‘Vliegveld’. Binnen deze bestemming is het niet toegestaan om evenementen te
organiseren.
Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) juncto artikel 4 lid 11 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het mogelijk om
medewerking te verlenen aan het anders gebruiken van gronden of bouwwerken dan waar ze
voor bestemd zijn.
U hebt op 10 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend met het verzoek om
gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 lid
11 bijlage II Bor biedt. Deze aanvraag is bij mij bekend onder kenmerknummer V-2016-3041.
De overwegingen omtrent voornoemde zijn opgenomen in het besluit op de omgevingsvergunning
d.d. 26 juli 2016, met kenmerknummer V-2016-3041.
Bommen
Het gebied van voormalig Vliegveld Twente is verdacht met betrekking tot de mogelijke
aanwezigheid van conventionele explosieven. Het gebied is tijdens WOII regelmatig
gebombardeerd en er hebben diverse oorlogshandelingen plaats gevonden op het voormalige
Vliegveld Twente en in de directe omgeving.
In de afgelopen jaren hebben er diverse detecties en ruimingen plaats gevonden op het zuidelijke
deel van het terrein. Zo is in 2014-2015 het overgrote deel van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en andere toegankelijke terreinen gedetecteerd en vrijgemaakt van explosieven >100 lbs.
In 2015 tot heden is Explosive Clearance Group (ECG) bezig met onderzoek naar diverse
groenstroken en groenvakken te onderzoeken op het voorkomen van explosieven.
Uit de voorlopige uitkomsten blijkt dat er ter plaatse van dit evenement plekken aanwezig zijn die
verdacht worden met het voorkomen van conventionele explosieven in de bodem. Op het
festivalterrein of nabij het festival terrein zijn 5 tot 6 mogelijke explosieven aanwezig in de bodem
waar eventuele trillingen effect op kunnen hebben. Deze objecten zijn benaderd en verwijderd uit
het veld. Deze explosieven zijn al overgedragen aan de EODD en vernietigd.

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

26 juli 2016

V-2016-2749

3

Er kan nog niet geconcludeerd worden dat het er geen explosieven meer aanwezig zijn binnen de
grenzen van het terrein.
Voornoemde is besproken met de eigenaar van de grond en zij heeft een plan van aanpak
opgesteld. Zowel de eigenaar als ik wil namelijk dat alle bommen geruimd zijn, voordat het
evenement plaatsvindt. Dit plan van aanpak is ontvangen op 21 juli 2016. Op woensdag 27 juli
2016 worden de explosieven die nu nog aanwezig zijn en gedetecteerd kunnen worden,
verwijderd, conform het overall plan van aanpak van Explosive Clearance Group d.d. 8 februari
2016.
Ik stel de voorwaarde dat er enkel en alleen gebruik mag worden gemaakt van dit besluit als alle
bommen op de evenementenlocatie zijn geruimd conform het plan van aanpak. Deze voorwaarde
staat ook nog beschreven op pagina 24.
Doordat dan alle eventueel aanwezige bommen zijn geruimd, zijn er geen bezwaren meer tegen
het afgeven van dit besluit.
Premature bezwaren
Op 22 juni 2016 (datum brief 18 juni 2016) heb ik een prematuur bezwaarschrift ontvangen van
Stichting Lonnekerberg (StiL). Op 28 juni 2016 heb ik een mail ontvangen van Landschap
Overijssel met het verzoek om de Flora- en Faunawet te betrekken bij de afweging omtrent de
integrale evenementenvergunning en de omgevingsvergunning.
In deze paragraaf ga ik verder in op het gestelde in de brief en mail.
StiL
Op pagina 1 gaat StiL in op activiteiten die reeds plaatsvinden op de Strip waarvoor geen
vergunning is verleend. Aangezien deze punten geen betrekking hebben op deze aanvraag ga ik
niet verder in op het genoemde op pagina 1.
Op pagina 2 wordt ingegaan op de aanvraag evenementenvergunning. Ik ga per punt in op de
premature bezwaren.


StiL geeft aan dat tot op heden (18 juni 2016) de aanvraag niet is gepubliceerd in Huis aan
Huis.
De aanvraag is op 27 mei 2016 ingediend en gepubliceerd in de Huis aan Huis krant van 8
juni 2016.
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Termijn van het nemen van het besluit tot aan het evenement is te kort.
StiL heeft gelijk dat er normaliter een termijn geldt van 6 weken waarbinnen bezwaren
kunnen worden ingediend. Ik heb echter niet in de hand wanneer een dergelijke aanvraag
wordt ingediend. Op grond van het Toetsingskader dient een dergelijk groot evenement
uiterlijk 10 weken voordat het evenement plaatsvindt te zijn ingediend. Dat is in dit geval ook
gebeurd. De aanvraag is namelijk ingediend op 27 mei 2016. Dit is precies 10 weken voor 6
augustus 2016. Aangezien de aanvraag ook beoordeeld moet worden op volledigheid,
vervolgens misschien aangevuld moet worden en er door diverse (externe) adviseurs nog
een multidisciplinair advies op moet worden gesteld, is het bij een dergelijk proces niet altijd
mogelijk om 6 weken van te voren een besluit te nemen. Ik probeer altijd uiterlijk 2 weken
voordat het evenement plaatsvindt een besluit te nemen op de aanvraag zodat er nog
voldoende tijd is om bezwaar en eventueel een voorlopige voorziening in te dienen.



Volledigheid aanvraag
StiL geeft aan dat een aanvraag volledig moet worden ingediend. Dit houdt in dat alle
informatie die nodig is om tot een goede beoordeling te komen. Denk hierbij aan
situatietekeningen. Op grond van het Toetsingskader dient er een ontvankelijke aanvraag te
worden ingediend.
Op grond van artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht is een aanvraag ontvankelijk als deze
is voorzien van NAW gegevens, een datum en omschrijving waar de aanvraag betrekking op
heeft.
Bij de aanvraag zijn diverse stukken ingediend. Dit was nog niet geheel voldoende om de
aanvraag goed te kunnen beoordelen maar de aanvraag was wel ontvankelijk. Zowel op
grond van de Awb als op grond van het Toetsingskader.
Ik heb op 7 juni 2016 verzocht om aanvullende stukken in te dienen. Deze dienden uiterlijk
19 juni 2016 te zijn ingediend om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. Aanvrager
heeft hier aan voldaan.

Op pagina 2 geeft StiL tevens aan dat er naast een integrale evenementenvergunning ook een
omgevingsvergunning nodig is om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. Dat is juist. Deze
is ook aangevraagd op 10 juni 2016. Zie hiervoor het kopje ’Bestemmingsplan’ op pagina 2.
Op pagina 3 geeft StiL aan dat de locatie in het Toetsingskader niet is aangewezen als
evenementenlocatie. Dit is juist. Het terrein zal echter wel worden aangewezen als
evenementenlocatie bij de actualisatie van het Toetsingskader (planning vierde kwartaal 2016).
Op grond van het Toetsingskader zijn op niet aangewezen locaties buiten het centrum in beginsel
alleen maar categorie 1 evenementen toegestaan (tot 22.00 uur). Airforce Festival is een
categorie 3 evenement (tot 24.00 uur). Hoofdstuk 8 van het Toetsingskader biedt echter de
mogelijkheid om af te wijken van het beleid. Ik maak gebruik van deze mogelijkheid. Dit omdat,
zoals eerder is aangegeven, het terrein wel zal worden aangewezen als evenementenlocatie in
het Toetsingskader.
Ook is het op grond van het ontwerp bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt, het in de
toekomst ook toegestaan om 12 dagen per jaar evenementen te organiseren waarbij een hoger
geluidsniveau ten gehore mag worden gebracht (max. 70 dB(A) op de gevel van de
dichtstbijzijnde woning). Dit zal worden overgenomen in het Toetsingskader.
Ik acht afwijking van het Toetsingskader op dit punt dan ook aanvaardbaar.
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Het is dan op dit moment geen aangewezen evenementenlocatie maar op grond van het
Toetsingskader en de APV is het qua geluid wel mogelijk om dergelijke evenementen toe te
staan. Dit omdat het terrein een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Voor dergelijke inrichtingen is het op grond van artikel 4.3 van de APV en paragraaf 2.2 van het
Toetsingskader toegestaan om twee keer per jaar gebruik te maken van de festiviteitenregeling
voor bedrijven. Er zijn nadere voorwaarden gesteld qua geluid. Deze staan onder de paragraaf
‘Geluidsvoorwaarden’ op pagina 24.
Vervolgens gaat StiL op pagina 3 in op het overtreden van de Flora- en Faunawet. Op grond van
zowel de Flora- en Faunawet als de APV dienen zowel de omgevingsvergunning als de integrale
evenementenvergunning (bescherming van het milieu) te worden getoetst aan dit onderwerp.
Ik heb hier diverse onderzoeken naar verricht. Naar aanleiding van deze onderzoeken is gebleken
dat de Flora- en Faunawet niet zal worden overtreden. De gehele onderbouwing is opgenomen in
de omgevingsvergunning welke is verleend op 26 juli 2016 onder kenmerknummer V-2016-3041.
Landschap Overijssel
Op 28 juni 2016 heb ik een mail ontvangen van Landschap Overijssel met het verzoek om de
Flora- en Faunawet te betrekken bij de afweging omtrent de integrale evenementenvergunning en
de omgevingsvergunning. Zoals in de vorige alinea aangegeven heb ik dit bij beide aanvragen
gedaan. Hieruit is gebleken dat de Flora- en Faunawet niet zal worden overtreden.
Conclusie
Ik zie, ondanks de brief van StiL en de mail van Landschap Overijssel, geen redenen die het
verlenen van de integrale evenementenvergunning in de weg staan. Mij zijn ook geen andere
belangen of omstandigheden bekend die het besluit in de weg kunnen staan.
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Besluit
Op grond van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden
om zonder vergunning een evenement te organiseren. Ik ben bevoegd een
evenementenvergunning te verlenen.
Uw aanvraag is getoetst aan artikel 1.8 APV, artikel 2.24 APV, artikel 2.25 APV en het beleid voor
evenementenvergunningen.
Hierbij verleen ik u een evenementenvergunning op grond van artikel 2.25 lid 1 van de APV voor
het houden van ‘Airforce Festival’, op zaterdag 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur
op een gedeelte van het perceel van voormalig Vliegbasis Twente.
Bijbehorende documenten
De volgende documenten behoren bij het besluit:
Naam

Ons kenmerk

Datum
toegevoegd

160806-Absolutely Fresh-Airforce6-Free Style
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce6-SOB-Free Style
CONSTRUCTIE
Hijsbalk_HEB-220_Statik CONSTRUCTIE
Layher Technische Brochure CONSTRUCTIE
Overall Technische_bijlage_IS-2107 - Airforce
CONSTRUCTIE
Rigging Beam_Statik CONSTRUCTIE
Stagebeam_Statik_NL CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Front
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Iso Back
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity IsoFront Total CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity IsoFront CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff A
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff B
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff C
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff D
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff E
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff F
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff on
Stage CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Scaff
t.b.v ondersteuning Truss CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Side
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Top
Ballast CONSTRUCTIE

1600048515

27-05-2016

1600048516

27-05-2016

1600048524
1600048525
1600048526

27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016

1600048527
1600048528
1600048534

27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016

1600048535

27-05-2016

1600048538

27-05-2016

1600048539

27-05-2016

1600048540

27-05-2016

1600048541

27-05-2016

1600048542

27-05-2016

1600048543

27-05-2016

1600048544

27-05-2016

1600048545

27-05-2016

1600048546

27-05-2016

1600048547

27-05-2016

1600048548

27-05-2016

1600048549

27-05-2016

1600048550

27-05-2016
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160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity Top
verdeling scaff CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff A
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff B
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff C
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff D
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff E
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff F
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff on stage
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce1-SOB-Scaff t.b.v
ondersteuning truss CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Front
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Iso-Back
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW IsoCONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Side
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW Top
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Base t.b.v
Schermen CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Decoscaff
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-PA-Wing
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-Scaff Podium
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-Base
t.b.v Schermen CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOBDekoscaff CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-PA
Wing CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce2-RAW-SOB-Scaff
Podium CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-French Core
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-French Core
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce3-SOB-French Core
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-Slash up Tempo
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-Slash up Tempo
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce4-SOB-Slash up
Tempo CONSTRUCTIE

1600048551

27-05-2016

1600048552

27-05-2016

1600048554

27-05-2016

1600048555

27-05-2016

1600048557

27-05-2016

1600048559

27-05-2016

1600048561

27-05-2016

1600048562

27-05-2016

1600048565

27-05-2016

1600048567

27-05-2016

1600048568

27-05-2016

1600048570

27-05-2016

1600048572

27-05-2016

1600048574

27-05-2016

1600048575

27-05-2016

1600048577

27-05-2016

1600048579

27-05-2016

1600048580

27-05-2016

1600048582

27-05-2016

1600048584

27-05-2016

1600048585

27-05-2016

1600048587

27-05-2016

1600048588

27-05-2016

1600048589

27-05-2016

1600048591

27-05-2016

1600048593

27-05-2016

1600048595

27-05-2016

1600048596

27-05-2016

1600048598

27-05-2016
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160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium
CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-SOB-Early
Millenium CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce6-Free Style
Reactiekrachten CONSTRUCTIE
2014_verklaring_statische_onderbouwing
CONSTRUCTIE
2363211_Vuurwerk_sateliet
2363212_Vuurwerk_aanvullende_gegevens_DIGID_44
004733
Aanvraagformulier Evenementenvergunning
Airforce 2016 A3_LS_Up Tempo V2
Airforce 2016 A3_PT_MAIN V2
Legenda AF 2016 A4_PT
V8 Airforce 2016 A1_PT
Airforce 2016 A3_LS_EARLY V2
Airforce 2016 A3_LS_FREESTYLE V2
Airforce 2016 A3_LS_Frenchcore V2
Airforce 2016 A3_LS_RAW V2
Freestyle Area
Berekening Mexico TUV CONSTRUCTIE
Special Effects
AIRFORCE TT V1
Verkeers- en vervoersplan Airforce festival 2016 v1
Brief omwonenden AIRFORCE Festival
C20 - Tekening, begane grond
C99 - Tekening
Area's
Bijlage 1.0 -- Inrichtingstekening V8 Airforce 2016
A1_PT
Bijlage 2.0 -- Sector indeling V9 Airforce 2016
A1_PT_Veiligheid
Bijlage 3.0 -- Blokkenschema Line up
Bijlage 4.0 -- Omwonenden brief
Bijlage 5.0 -- Huisregels
Bijlage 6.0 -- C99 - Tekening
Bijlage 7.0 -- Inzetschema beveiliging
Bijlage 8.0 -- Postinstructies beveiliging
Kaartmateriaal Airforce Festival 2016 v3
V9 Airforce 2016 A1_PT_Veiligheid
Versie 3.0 - Veiligheidsplan Airfoce Festival 06
augustus 2016
101215 Presentatie Windtunnelonderzoek-2
LED SL & SR CONSTRUCTIE
SOB 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Scaff B CONSTRUCTIE
SOB 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Scaff E CONSTRUCTIE
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Scaff B CONSTRUCTIE
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity

1600048600

27-05-2016

1600048601

27-05-2016

1600048602

27-05-2016

1600048603

27-05-2016

1600048513

27-05-2016

1600052146
1600052147

07-06-2016
07-06-2016

1600055495
1600055496
1600055497
1600055498
1600055499
1600055501
1600055502
1600055503
1600055504
1600055505
1600055506
1600055508
1600055509
1600055523
1600055525
1600055527
1600055528
1600055529
1600060774

20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
04-07-2016

1600060775

04-07-2016

1600060776
1600060777
1600060778
1600060779
1600060780
1600060781
1600060782
1600060783
1600060784

04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
04-07-2016

1600060785
1600062106
1600062108

04-07-2016
08-07-2016
08-07-2016

1600062109

08-07-2016

1600062110

08-07-2016

1600062111

08-07-2016
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Scaff D CONSTRUCTIE
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Scaff E CONSTRUCTIE
TEK 160806-Absolutely Fresh-Airforce1-Main Unity
Scaff F CONSTRUCTIE
Weight calculation Air force dakje CONSTRUCTIE
Centrale LED scherm CONSTRUCTIE
Daksetje Air Force CONSTRUCTIE
160806-Absolutely Fresh-Airforce5-Early Millenium
Detail montage trussing CONSTRUCTIE
RI&E Impuls Airforce festival 2016
437-015-PP-01 projectplan

1600062112

08-07-2016

1600062113

08-07-2016

1600062116
1600062117
1600062118
1600062122

08-07-2016
08-07-2016
08-07-2016
08-07-2016

1600063625
1600068391

12-07-2016
25-07-2016

Algemene voorwaarden
1.
2.

Alle voorwaarden uit deze vergunning dienen stipt te worden opgevolgd;
Het met controle belaste personeel van de gemeente Enschede, Politie en Brandweer heeft
te allen tijde toegang tot het evenement. Aanwijzingen die zij geven moeten direct worden
opgevolgd;
3. Voor verkeersregulatie dienen de gebruikelijke door de Wegenverkeerswetgeving
voorgeschreven materialen worden gebruikt. Deze materialen zijn onder andere te huren bij
aannemings-, wegenbouw- en verhuurbedrijven. U MAG GEEN GEBRUIKMAKEN VAN
VOERTUIGEN OF LINTEN!
4. Als u straten afsluit voor verkeer, moet een doorgang met een breedte van 3,50 meter en
een hoogte van 4,20 meter vrijgehouden worden voor hulpverleningsdiensten;
5. Aanwonenden en belanghebbenden worden vooraf van de afsluiting in kennis gesteld;
6. U bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden eventuele wegopbrekingen in de
(omleidings)route. U dient, indien nodig, uw plannen hierop adequaat aan te passen
7. De kosten van herstel van schade aan openbare eigendommen en de kosten van het
opruimen van achtergebleven afval in openbare eigendommen komen voor rekening van de
vergunninghouder;
8. U bent verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat, als gevolg van het evenement, aan
derden;
9. Alle werkzaamheden aan of onder de openbare verharding worden door of in opdracht van
de gemeente Enschede gedaan. Hiervoor dient de aanvrager contact op te nemen met de
gemeente Enschede, telefonisch te bereiken op 14053. De kosten van de werkzaamheden
komen voor rekening van de aanvrager;
10. Wanneer door verkeersbeperkende maatregelen het openbaar vervoer om moet rijden
kunnen de kosten hiervan door het openbaar vervoer worden verhaald op de
vergunninghouder. Hierover dient de vergunninghouder voorafgaand aan het evenement
contact op te nemen met een vertegenwoordiger van het openbaar vervoer;
11. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de politie toezicht uit te laten oefenen
door particulieren. Voor directe bewakingsdiensten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt
van instellingen of bedrijven die op grond van de Regelgeving erkend zijn door het Ministerie
van Justitie en moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Particuliere
Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. (Wet Pbor)
12. Aan het produceren, verwerken en distribueren van levensmiddelen worden strenge eisen
gesteld. Deze eisen zijn onder andere terug te vinden in het Warenwetbesluit Hygiëne van
levensmiddelen, het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen, de
verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet. Voor meer informatie hierover
verwijs ik u naar de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), www.VWA.nl

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

26 juli 2016

V-2016-2749

10

13. Als de temperatuur voor een periode van 5 of meer dagen minimaal 27 ° C is, dan treedt het
Nationaal Hitteplan in werking. Deelnemers aan evenementen (en anderen die zich
inspannen), lopen het risico op hitte gerelateerde ziekten wanneer ze inspanning,
vochtgebruik en zoutinname niet aanpassen aan de omstandigheden. Om dit risico te
verminderen dient u deelnemers, medewerkers en anderen te wijzen op het volgende: drink
voldoende, vermijd inspanning, blijf uit de hitte, zorg voor koelte en zorg voor elkaar;
14. Gedurende het op- en afbouwen en tijdens het evenement dient het bouwboek van
aanwezige tenten beschikbaar te zijn;
15. Gedurende het op- en afbouwen en tijdens het evenement dienen de constructieve
gegevens van alle te plaatsen constructies (podia e.d.) beschikbaar zijn;
16. De veiligheid van het verkeer moet gewaarborgd zijn door inzet van verkeersregelaars als
bedoeld in artikel 82, lid 1 onder c van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.
17. Indien de evenementenverkeersregelaars niet voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in
de Regeling Verkeersregelaars 2009, wordt de aanstelling ingetrokken, het desbetreffende
evenement kan worden stopgezet en de (financiële) gevolgen daarvan voor rekening komen
van de organisator
18. De vergunning of een kopie daarvan dient bij het evenement aanwezig te zijn en moet op elk
moment getoond kunnen worden.
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Voorwaarden openbare orde en veiligheid
1.

Er dient een portofoon verbinding beschikbaar te zijn op het evenemententerrein voor u en
de politie.

Alcohol / drugs/ wapens
1. In het veiligheidsplan staan maatregelen beschreven ter voorkoming alcohol gerelateerde
incidenten. U dient hier aan te voldoen.
2. U zorgt ervoor dat bezoekers niet met alcoholhoudende drank vanuit het evenemententerrein
de omliggende openbare wegen en – plaatsen op kunnen gaan.
3. Aangetroffen drugs en/of wapens worden in een afgesloten kluis of box verzameld en na
afloop van het evenement onmiddellijk overgedragen aan de politie.
4. Bij constatering van strafbare feiten wordt de verdachte overgedragen aan de politie.
Richtlijnen OM omtrent inname drugs:
1. In het draaiboek moet worden opgenomen dat: tot 5 gram softdrugs, tot 3 XTC pillen, tot 30
ml vloeibaar XTC, tot 1 gram MDMA/amfetamine/cocaïne en tot 10 ml GHB ingenomen moet
worden en gedeponeerd in de afgesloten box. Na afloop evenement gesloten box
overhandigen aan politie. In bijzijn politie (hulpofficier van justitie) box openen en politie zorgt
voor vernietiging van de ingenomen drugs.
2. Alles boven deze genoemde hoeveelheden: contact opnemen met politie.
3. Voor softdrugs 5-30 gram geldt dat het een overtreding is. Politie maakt hiervoor in principe
apart een proces verbaal op.
4. Bij combinatie van drugs moet er altijd contact met politie zijn.
5. Bij minderjarigen moet er altijd contact met politie zijn.
Gebruik glaswerk / plastic
1. Te verstrekken drank dient te worden geschonken in plastic bekers (of plastic flesjes).
2. Bij het gebruik van mobiele taps dient drank te worden geschonken in plastic bekers.
3. U zorgt ervoor dat bezoekers niet met glas- en blikwerk (frisdranken en/of alcoholhoudende
drank) vanaf de omliggende openbare wegen en – plaatsen het evenemententerrein kunnen
betreden.
Verkeer en bereikbaarheid
Het door u ingediende verkeersplan is beoordeeld door de verkeersadviseur van politie en is
akkoord bevonden.
1. U moet er op toezien dat er uitsluitend geparkeerd wordt op de verharding en op de door u
aangegeven locaties.
2. In het draaiboek van Traffic Support staat niets over de calamiteitenroute. Er is uit gegaan
van de route zoals aangegeven op de tekening ‘’Kaartmateriaal Airforce Festival 2016 v2. U
dient dit dan ook te hanteren als calamiteitenroute.
3. Over het gebruik van de Grefteberghoekweg als route voor de crew en ook de
calamiteitenroute is van te voren geen overleg geweest. Dit is namelijk geen doorgaande
route voor gemotoriseerd verkeer. Halverwege wordt deze weg afgesloten. Deze weg mag
niet standaard als ontsluiting gebruikt gaan worden. Voor deze editie is het toegestaan om
deze route te gebruiken voor de crew en als calamiteitenroute. Voor eventueel volgende
edities dient hierover eerst overleg plaats te vinden met de verkeerspolitie en Gemeente
Enschede.
4. U dient de bebording die op de snelweg A1 geplaatst gaat worden af te stemmen met
Rijkswaterstaat.
5. U dient er voor de zorgen dat de hulpdienstroutes beschikbaar blijven. Met name de
hoofdingang vormt bij de aanvang en aan het einde van het evenement een aandachtspunt.
Verkeersregelaars dienen er voor te zorgen dat het aanwezige verkeer tijdig ruimte maakt
zodat hulpdiensten kunnen passeren. U dient er rekening mee te houden dat de
brandweervoertuigen ook via de Vliegveldweg aan kunnen komen rijden.
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6.

7.

In het verkeersplan (paragraaf 3.3) geeft u aan dat u de kosten van de verkeersmaatregelen
en de parkeerplaatsen doorbelast aan de bezoekers. Dit is alleen toegestaan op eigen
terrein en niet op de openbare weg. Tenzij hiervoor ook toestemming is van de eigenaar.
Er mag geen filevorming optreden op de direct omliggende wegen.

Brandveiligheidsvoorwaarden
Algemeen
1. Het gebruik van een (tijdelijk) bouwwerk, open erf of terrein is zodanig dat hinder,
gezondheidsrisico’s en andere veiligheidsrisico’s dan brandveiligheidsrisico’s voor personen
in voldoende mate wordt beperkt;
2. Alle activiteiten dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat hierdoor geen
brandgevaar ontstaat en bij een brand de uitbreiding beperkt blijft.
3. Normen en certificatie- en inspectieschema’s:
a. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van in
dit document genoemde normen;
b. Indien een NEN-EN is aangewezen waarvoor een nationale bijlage is vastgesteld, is deze
bedoeld deze NEN-EN inclusief bijlage;
c. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van
een in dit document genoemd certificatie- of inspectieschema.
Vrijhouden terreindelen en bereikbaarheid (Handreiking bereikbaarheid en
bluswatervoorzieningen)
1. Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, moeten voldoende toegangen tot het terrein
aanwezig zijn;
2. Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient het toegangshek snel door de brandweer te
openen zijn dan wel door de organisatie geopend te worden;
3. Een (tijdelijk) bouwwerk/tent is tot op tenminste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen
onbelemmerd te benaderen via een geschikte, obstakelvrije, hulpverleningsroute.
4. Een geschikte hulpverleningsroute moet:
a. een breedte hebben van ten minste 3,50 meter;
b. een vrije hoogte boven de weg hebben van ten minste 4,20 meter;
c. in de bochten ruimte bieden voor de doorgang van brandweervoertuigen;
d. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor brandweervoertuigen.
Bluswatervoorzieningen (Handreiking bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen)
1. Alle brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen op en nabij de locatie van het evenement
dienen tot op 15 meter altijd voor brandweervoertuigen bereikbaar te zijn en zichtbaar te
blijven.
2. Rond een brandkraan dient een obstakelvrije ruimte met een diameter van 1,80 meter
aanwezig te zijn.
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Tenten (NEN8020)
1. Een tent moet zijn voorzien en voldoen aan het bijbehorende tentboek;
2. Tentdoek moet bestaan uit materiaal, waarvan de bijdrage tot brandvoortplanting
overeenkomt zoals aangegeven in de NEN 8020-41(2011);
3. Het materiaal met ophanging van daken, horizontale en verticale afscheidingen en tent
gerelateerde producten zoals vloeren moet ten minste voldoen aan een van de volgende
klassen:
 klasse 2 van NEN 6065;
 klasse B van NEN-EN 13501-1;
 klasse B1 van DIN 4102;
 klasse M2 volgens NF P 92-503 t.m. NF P 92-505 en NF P92-507.
4. De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen
hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
Uitgangen en vluchtroutes (Bouwbesluit)
1. Bij evenementen, voor zowel bij tenten als op openbaar terrein, moeten personen in
minimaal twee richtingen kunnen vluchten.
2. Er dient voldoende uitgangsbreedte voor de aanwezige personen aanwezig te zijn, d.w.z.:
a. 1 meter uitgangsbreedte per 90 personen bij deuren die maximaal 90º openen en in het in
geval de uitgangen bestaan uit tentdoek;
3. Een hoogteverschil van meer dan 21 cm moet worden overbrugd met een hellingbaan of een
trap. De hellingbaan of trap moet duidelijk zijn gemarkeerd;.
4. Kabels die op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de
kabels gestruikeld kan worden en kabels niet beschadigd kunnen worden;
5. De doorgangen in en vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden
van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren.
Nood- en transparantverlichting en vluchtrouteaanduidingen (NEN 6088 en NEN-EN1838)
1. Alle uitgangen, nooduitgangen en vluchtroutes van de inrichting moeten worden gemarkeerd
door vluchtrouteaanduidingen pictogrammen (rennend poppetje);
2. De vluchtrouteaanduidingen moeten zodanig zijn aangebracht dat deze te allen tijde
zichtbaar zijn;
3. Indien in de inrichting overdag onvoldoende daglicht aanwezig is, of de inrichting en/of het
evenemententerrein na zonsondergang wordt gebruikt:
 Moeten de vluchtrouteaanduidingen zijn uitgevoerd als elektrisch verlichte en op een
noodstroombron aangesloten transparanten, die bij aanwezigheid van personen
permanent verlicht zijn;
 Moet in de inrichting noodverlichting zijn aangebracht;
4. De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet bij stroomuitval gedurende 60 minuten
zelfstandig kunnen functioneren.
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Elektrische installaties en toestellen (NEN1010)
1. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting binnen een besloten ruimte is
verboden.
2. De afstand tussen een (nood-) stroomaggregaat en (tijdelijk) bouwwerk/tent moet minimaal 5
meter zijn;
3. Een noodstroomaggregaat mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen;
4. In de directe nabijheid van een noodstroomaggregaat moet een geschikt draagbaar
blusmiddel (minimale inhoud van 6 kg) duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn
aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
Gebruiksvoorschriften bij het bereiden van voedsel
(NPR 2577:2006, NPR 2577:2006, NEN-EN 1949:2002)
1.

Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas, handelspropaan of – butaan in
autogastanks voor de voedselbereiding is verboden.

Gasinstallatie
1. Voor de opstelling van bakkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de
volgende opstellingseisen:
 Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels (zonder deuren en/of ramen) van
omliggende bebouwing toegestaan;
 Kook- en bakactiviteiten (mobiele bakwagens) zijn voor gevels van omliggende
bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de
gevel, zowel naar links als naar rechts toe;
 Kook- en bakactiviteiten (bakkramen) zijn voor gevels van omliggende bebouwing met
ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar
links als naar rechts toe;
 Kook- en bakactiviteiten in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet
toegestaan.
2. De ruimte waarin de gasflessen staan moet geventileerd zijn;
3. Gasflessen moeten voorzien zijn van een erkend geldig keurmerk. Gasflessen waarvan de
goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden
zijn verboden.
4. Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit
een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd.
5. Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden.
6. Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk
aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden.
7. Elke verbindingsslang tussen drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
a. Zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of
textielinlagen;
b. Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
c. Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
d. Zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of
mechanische beschadiging wordt voorkomen.
8. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag 10,00 meter bedragen.
9. Het leidingsysteem en de toebehoren moeten steeds in goede staat van onderhoud
verkeren.
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Bakkramen zonder gasinstallatie
1. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het toestel niet
boven 200°C kan oplopen.
2. Binnen handbereik van het baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een
blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand worden afgedekt.
3. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de
toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht
geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten
0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
4. Voor de opstelling van bakkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de
volgende opstellingseisen:

Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing
toegestaan;

Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts
toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar
rechts toe;

Een bakkraam in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan.
Ontruiming en interne organisatie (NEN8112)
1. Er dienen organisatorische maatregelen te zijn getroffen die voorzien in mogelijkheden voor
een adequate ontruiming.
2. Gedurende de tijd dat personen op het evenemententerrein aanwezig zijn, moet een voor de
naleving van de eisen verantwoordelijk persoon aanwezig zijn.
Brandblusmiddelen (NEN-EN2, NEN4001)
1. Op het evenemententerrein moeten blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6
L. blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C zijn
aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
2. Een klein blusmiddel moet duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht,
voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
Roken en open vuur (NEN 3011:2004)
1. Het is niet toegestaan te roken of open vuur te hebben:
a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;
b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan
veroorzaken;
c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.
2. Het verbod van roken of open vuur wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het
aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool (Veiligheidskleuren en -tekens in
werkplaatsen en in de openbare ruimte).
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Bekleding, stoffering en versiering (NEN1775, NEN6065, NEN6066)
Algemeen
1. Aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van personen mag
geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar wordt geacht niet aanwezig te zijn indien:
 de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur
van ten hoogste 60 seconden;
 de aankleding onbrandbaar is.
2. Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende
apparatuur;
3. Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van het publiek hangt.
Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije
ruimte over van minimaal 3 meter;
4. De versiering als bedoeld in het vorige lid vormt in geval van brand geen druppels;
5. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen
gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen
verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen
kunnen veroorzaken.
6. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan de hoogste
brandveiligheidsklassen:
 klasse T1 (hoogste klasse brandveiligheid, niet makkelijk ontvlambaar en geen snelle
branduitbreiding) ten behoeve van vloeren en trappen;
 klasse 2 ( ten aanzien van overige stoffering en versiering;
 NEN 6066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2.2 m-1, maar niet voor vloeren en
trappen.
Toepassing van textiel
1. Toepassing van textiel in verticale toepassing:
a. Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk
brandbaar zijn geworden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplex of
spaanplaat te plakken.
2. Toepassing van textiel in horizontale toepassing:
a. Versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken e.d. mogen niet horizontaal
tegen het plafond worden aangebracht, tenzij deze zijn onderspannen met metaaldraad
op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een
metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter;
b. Brandbaar textiel moet tevens door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt.
Opstelling inventaris (Bouwbesluit)
1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
a. voor elke persoon zonder zitplaats tenminste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is;
Opslag van (brandgevaarlijke) materialen
1. Brandbare vloeistoffen en samengeperste tot vloeistofverdichte gassen mogen slechts op
een afstand van tenminste 5 meter van de tent(en) of andere (tijdelijke)
bouwwerken/objecten aanwezig zijn.
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Voorschriften evenementen in de openbare ruimte
2
1. De maximale bezetting bedraagt maximaal 2,4 personen/m .
2. Het evenemententerrein dient minimaal van twee zijden bereikbaar te zijn.
3. Er dient over het evenemententerrein te allen tijde een calamiteitenroute beschikbaar te
zijn die voldoet aan de afmetingen van de brandweervoertuigen.
4. Het evenemententerrein dient binnen 8 minuten ontruimd te zijn, tenzij anders bepaald.
1
Hiervoor geldt een maximum doorstroomsnelheid van 135 personen per m . Wanneer vrije
1
doorstroming niet mogelijk is geldt een doorstroming van 90 personen per m . De besloten
ruimten binnen het evenemententerrein dienen binnen 1 minuut ontruimd te zijn.
5. De aanwezige personen moeten in staat zijn om zich vanaf elke plaats veilig en snel naar
een of meerdere uitgangen te begeven.
6. Bij evenementen, voor zowel bij tenten als op openbaar terrein, moeten personen in
minimaal twee richtingen kunnen vluchten. Waarbij de nooduitgangen zo veel mogelijk
gelijkmatig verspreid liggen.
7. De nooduitgangen dienen te allen tijde herkenbaar en zichtbaar te zijn.
8. Het terrein en de uitgangen moeten, ook in geval van uitval van de reguliere
stroomvoorziening, terstond verlicht te kunnen worden.
9. Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de
kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden. Of
ze dienen hoger dan 4,2 meter te hangen.
10. De aanwezige personen moet op elk gewenst moment direct voorzien kunnen worden van
actuele informatie en de wijze van ontruiming.
Maximale aantal personen
Op basis van de ingediende aanvraag blijkt dat er een tent worden geplaatst en er verschillende
deelterreinen met podia zijn. Ook is er een food area.
Voor het gehele evenemententerrein dient u er continue op toe te zien dat er sprake is van een
veilige spreiding van het aantal bezoekers en dat de van toepassing zijnde bezettingsgraad voor
dat terreindeel niet wordt overschreden. Dit geldt ook voor in- en uitstroom van het publiek bij de
in- en uitgang. U doet dit middels camera’s en de aanwezige beveiligers. Indien nodig dient u
maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het gebied af te zetten.
Hieronder is ingegaan op het aantal personen dat op basis van de brandveiligheidsvoorschriften
maximaal gelijktijdig aanwezig mag zijn op de deelterreinen met podium en in de tent. Bij de
beoordeling is uitgegaan van de beschikbaar gestelde detailtekeningen en oppervlakten.
Raw area
2
U geeft aan dat het gebied in totaal bestaat uit 910m netto vloeroppervlak. Dit betekent dat er
maximaal 2.184 personen gelijktijdig in dit gebied aanwezig mogen zijn (bezettingsgraad van 2,4
2
personen per vrije m ).
Mainstage
2
Voor mainstage geldt een netto vloeroppervlak van 1.850m . Er is tevens een nooduitgang
aanwezig van 7 meter, waarbij het uitgangspunt is dat het achterliggende pad overeenkomt met
deze afmeting. Dit betekent dat er maximaal 4.440 personen gelijktijdig in dit gebied aanwezig
mogen zijn. Voor een betere doorstroming dient u de bar achter het hekwerk te plaatsen, zodat dit
geen fysiek obstakel vormt in het voor bezoekers toegankelijke mainstage gebied.
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Tent Freestyle
U gaat uit van maximaal 945 personen die gelijktijdig in de tent aanwezig zijn. Dit aantal voldoet
aan de brandveiligheidsvoorschriften. Tevens is de tent aan alle zijden open en staan de hekken
op voldoende afstand van de tent gepositioneerd, zodat het mogelijk is om via de drie zijden te
vluchten.
Specifieke voorwaarden
1. De vluchtroutes vanaf de nooduitgangen van het evenemententerrein naar een veilige
plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen
belemmeren. In de vluchtroute bij V15 bevindt zich een betonblok. U dient deze te
verwijderen, aangezien dit een obstakel vormt wanneer deze route in geval van een
calamiteit gebruikt moet worden.
2. De nooduitgangen om van het terrein af te komen moeten voldoende zichtbaar en als
zodanig herkenbaar zijn.
3. Er moeten voldoende draagbare blusmiddelen geplaatst worden, zodat een beginnende
brand effectief bestreden kan worden. Dit is tenminste bij de podia, bars, locaties waar
voedsel wordt bereid, aggregaten, FOH’s en de plekken met (brandgevaarlijke stoffen).
4. Het terrein dient in geval van een calamiteit doelmatig en terstond verlicht te kunnen worden.
Dit geldt tevens voor de vluchtroutes.
Special effects
Voor special effects geldt geen specifieke wet- en regelgeving. Om deze reden heeft Brandweer
Twente een testdag georganiseerd. Op basis van deze testdag gelden de volgende voorwaarden:
Algemeen
1. Een RI&E dient ter plaatse aanwezig te zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan
dient ook te worden opgenomen in het veiligheidsplan.
2. De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en
deskundige personen.
3. Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.
Confetti/streamers
1. De producten die de lucht in worden geschoten dienen altijd geïmpregneerd te zijn (dit dient
te worden aangetoond door middel van ter plekke aanwezige certificaten).
2. De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
3. Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.
Vuureffecten
1. Bij toepassing van gas dient een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter in acht te worden
genomen tot de vlam (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de
vlam).
2. Bij de toepassing van brandbare vloeistof dient een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter
in acht te worden genomen tot de vlam (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de
maximale hoogte van de vlam).
3. Podiumonderdelen en podiumaankleding dienen brandveilig te zijn (impregneren en/of
aantonen door middel van certificaten).
4. Drukhouders dienen tegen omvallen te zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor
deskundigen en de ruimte dient doelmatig geventileerd te zijn.
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CO2 effecten
1. Er dient een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek in acht te worden
genomen.
2. De CO2 (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
3. Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
4. De CO₂ cilinder dient te zijn vastgezet, zodat deze niet kan omvallen.
Veiligheidsplan
1. In het veiligheidsplan wordt niet in gegaan op de afstemming met degene die het vuurwerk
en de special effects verzorgd. Dit geldt zowel voor de onderlinge afspraken om te
voorkomen dat er incidenten gebeuren maar ook wie wat gaat doen wanneer er zich een
incident door het vuurwerk of een special effect voordoet.
2. Uit het plan bij het scenario ‘brand’ blijkt onvoldoende hoe wordt geborgd dat de
hulpdienstroute, met name bij de hoofdingang, beschikbaar is. Hierbij gaat het ook specifiek
om de afstemming met de betreffende verkeersregelaars.
3. Bij het scenario ‘brand’ staat beschreven dat de melding doorgaans bij de beveiliging terecht
komt. U dient ook na te gaan hoe te handelen wanneer die op een andere wijze binnenkomt.
4. In het plan is de gebeurtenis ‘monitoring publieksdruk’ uitgewerkt. Dat het gebied wordt
afgezet op het moment dat het te druk wordt ontbreekt in de acties. Door u is mondeling
aangegeven dat dit wel een actie zal zijn. Dit dient u dan ook, zoals u mondeling heeft
aangegeven, uit te voeren.
5. In de contactsheet moet bij brandweer het nummer ‘112’ worden beschreven.
6. Uit de processchema’s blijkt onvoldoende wie op welk moment contact legt met de
hulpdiensten. Dit dient u aan te passen in het veiligheidsplan.

Voorwaarden publieke gezondheid
Rekening houdend met het aantal bezoekers, het type evenement, de risicoverwachting van
alcohol- en drugsgebruik en de omvang van het terrein, gaat de GHOR deels akkoord met de
geneeskundige inzet zoals beschreven in het ‘Veiligheidsplan Airforce Festival 2016, versie 3.0’:

8 EHBO-ers en 1 verpleegkundige;

1 EHBO-post.
Aanvullend
1. Nabij/in de EHBO-post dient een chill-out ruimte (met medisch toezicht en weinig prikkels)
ingericht te worden.
2. Er dient minimaal één persoon minimaal op het niveau van Advanced Life Support (ALS)
ingezet te worden. Dit mag ter vervanging van de verpleegkundige zijn (indien de
verpleegkundige niet aan dat niveau kan voldoen).
3. In het veiligheidsplan wordt het naar ratio afschalen van de geneeskundige hulpverleners
genoemd (in overleg met de organisatie en deskundigen). Aandachtspunt hierbij is dat
daarbij niet alleen met bezoekersaantallen en aantal (nog te verwachten) zorgcontacten
rekening gehouden moet worden, belangrijk is dat de EHBO-ers aan de voorwaarden
kunnen blijven voldoen. Houd bij het afschalen als richtlijn 1 EHBO-er per 1.000 bezoekers
aan, met een minimum van 4 (2 in de EHBO-post en 2 snel inzetbaar op het gehele
evenemententerrein).
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Voorwaarden hulpverleners
De geneeskundige hulpverleners dienen:
1. te beschikken over de benodigde certificaten en/of verklaringen van bekwaamheid;
o Basic Life Support (BLS): de reguliere eerstehulpverleners (EHBO-ers). De EHBO-er is in
staat generieke basishulp te verlenen zonder specifieke hulpmiddelen;
o Minimaal de helft van de EHBO-ers dienen te beschikken over een aantekening drank en
drugs gerelateerde problematiek. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening
wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening;
o Advanced Life Support (ALS): bevoegd en bekwaam personeel dat minimaal werkt conform
het meest recente Landelijke Protocol Ambulancezorg (LPA);
2. als zodanig herkenbaar en beschikbaar te zijn. Voorkom dat iemand neventaken heeft;
o De herkenbaarheid van de hulpverlener dient overeen te komen met het niveau van de
hulpverlener;
3. te beschikken over de juiste materialen. Stem benodigd materiaal af op de specifieke risico’s;
o De EHBO-ers moeten minimaal de beschikking hebben over een EHBO-koffer met een
standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis.
o De ALS-er dient te beschikken over ALS-instrumentarium, zoals beschreven in de
inventarislijst van het Landelijk Protocol Ambulancezorg.
4. te beschikken over de vergunning, zodat zij op de hoogte zijn van het geneeskundig advies en
de specifieke voorwaarden;
5. goed geïnformeerd/gebriefd en voorbereid te zijn m.b.t. het evenemententerrein, scenario’s en
gemaakte communicatieafspraken;
6. ingezet te worden voor zolang er evenement gerelateerde incidenten kunnen voorkomen;
7. z.s.m. (bij voorkeur binnen vijf minuten na melding) aanwezig te kunnen zijn op het gehele
evenemententerrein;
o Denk hierbij aan het flexibel en mobiel inzetten van de hulpverleners, waarbij er altijd (per
portofoon) contact mogelijk is met de coördinator;
o Denk aan de signalering en melding bij incidenten, de melding dient z.s.m. terecht te
komen bij de geneeskundige hulpverleners;
o Denk aan uitzichtpunten op het terrein (bijvoorbeeld het terrein tussen een podium en de
dranghekken);
8. met de organisatie af te stemmen over voorzieningen als een veilige, hygiënische en verlichte
werkomgeving, toiletten (bijv. zelfde als voor het personeel), eten en drinken, rustplekken.
Voorwaarden eerstehulppost
Een eerstehulppost:

dient herkenbaar en (met bewegwijzering) makkelijk vindbaar te zijn;

is rookvrij en biedt privacy voor diegenen die behandeld moeten worden;

is een overdekte en warme (± 20°C) ruimte van circa 5 x 5 meter, bij voorkeur afsluitbaar;

heeft een toilet of is gelegen nabij een toilet;

heeft een 220 V aansluiting, licht en bij voorkeur stromend water;

is toegankelijk voor brancard, ambulance en rolstoelgebruikers;

is in principe permanent bezet door een of meerdere EHBO-ers;

bevat een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis, incl. AED;

bevat een plattegrond van het terrein, tafel, stoelen, brancard, communicatiemiddelen,
voldoende drinkwater, materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.
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Drinkwatervoorzieningen
Airforce Festival is beoordeeld als een evenement:

waar mensen in relatief korte tijd grote inspanning leveren (uitputting/uitdroging) en/of;

waar mensen veel alcohol en/of drugs gebruiken (uitdroging).
U hebt aangegeven dat water altijd het goedkoopste drankje op het festival is en dat de EHBOers een zeer coulant beleid hanteren bij verstrekking van water aan hulpbehoevenden. De GHOR
gaat hiermee akkoord, maar stelt wel een aanvullende maatregel: maak met de EHBO organisatie
de afspraak dat zij het aantal lichamelijke klachten van het alcohol en drugs gebruik goed
bijhouden. En daarbij een signaal afgeven aan de organisatie indien dit is meer dan verwacht
werd. Denk dan aan het wijzigen van het waterbeleid, bijvoorbeeld 2 waterflesjes voor de prijs van
1. Voor de afwegingen m.b.t. drinkwatervoorziening bij de volgende editie worden de ervaringen
van deze editie en eventuele groei van het evenement meegenomen.
Drinkwatervoorziening bij hitte
Op het moment dat er sprake is van hitte (zie voorwaarde 13 pagina 10) dient er gratis
drinkwater beschikbaar gesteld te worden. Het verzorgen van gratis drinkwater kan op
verschillende manieren. Er kan gekozen worden voor aanwezige voorzieningen, tijdelijke
drinkwatervoorzieningen en voor het aanreiken van drinkwater in flesjes/uit verpakkingen. U hebt
aangegeven tijdelijke drinkwatervoorzieningen te plaatsen op het moment dat er sprake is van
hitte.






Bij aanwezige en tijdelijke drinkwatervoorziening moet er één tappunt per 500 gelijktijdig
aanwezige bezoekers zijn. De tappunten moeten over het terrein verspreid zijn.
Indien er toch gekozen wordt voor het verstrekken van drinkwater in flesjes of uit
verpakkingen moeten er voldoende uitgiftepunten aanwezig zijn.
Zorg dat bezoekers/deelnemers gratis hun flesjes/bekers kunnen vullen bij de
watertappunten.
Zorg dat de waterpunten (of uitgiftepunten) goed vindbaar zijn d.m.v. duidelijke
bewegwijzering.
Zorg dat voorafgaand aan het evenement via social media een bericht geplaatst wordt over
de noodzaak en beschikbaarheid van gratis water en de locatie van de (uitgifte/)waterpunten.

Hygiënezorg
U moet voldoen aan de algemene richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze betrekking hebben op het
evenement. De volledige richtlijnen zijn te vinden op www.lchv.nl.
Horeca
U bent wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en
bezoekers ziek worden van bedorven eten en drinken. Met behulp van een goedgekeurde
Hygiënecode kunt u voldoen aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen (de cateraars) volgens de juiste
hygiënecode werkt. Bijvoorbeeld de Hygiënecode voor contract- en inflightcatering. Een
overzicht van goedgekeurde hygiënecodes vindt u op www.nvwa.nl.

De Nederlandse Voedsel en Warenwet (NVWA) controleert steekproefsgewijs of u de regels
uit de codes naleeft. Informatiebladen over deze regels zijn te downloaden op www.nvwa.nl.
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Sanitaire voorzieningen op het festivalterrein
Op de tekening staat dat er 109 chemische toiletten en 26 plaskruizen geplaatst worden, in het
aanvraagformulier staat dat er sanitaire voorzieningen voor invaliden zijn. Op basis van de GGD
ga ik hiermee akkoord met daarbij de aanvullende voorwaarde dat het afvalwater afgevoerd moet
worden via bestaande riolering of opgevangen dient te worden in speciaal daarvoor bestemde
opslagtanks.
In het veiligheidsplan staat beschreven dat er gebruik wordt gemaakt van desinfecterende gel.
Schoonmaak

Houd de toiletten schoon en reinig ze op huishoudelijke wijze.

Zorg voor een schoonmaakschema waarop frequentie en wijze van schoonmaken wordt
aangegeven.

Maak de toiletten zo nodig tussentijds schoon.
Tijdelijke drinkwatervoorziening
Indien er gebruik gemaakt wordt van een tijdelijke drinkwatervoorziening, zorg dan dat het
drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is en de waterinstallatie voldoet aan:

de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse Normalisatie
Instituut (NEN 1006).

de aansluitvoorwaarden van het waterleidingsbedrijf.
Tijdelijke drinkwatervoorzieningen dienen te voldoen aan een Waterwerkblad voor tijdelijke
drinkwaterinstallaties: www.infodwi.nl.
Legionellapreventie
Mensen kunnen ernstig ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. De
legionellabacterie kan zich verspreiden op plaatsen waar waterverneveling plaats vindt. Dit risico
geldt voor zowel vaste als tijdelijke watervoorzieningen. Enkele voorbeelden waarbij
waterverneveling kan plaatsvinden: mobiele douchecabines, fonteinen, bubbelbaden en
watermistsystemen (bestemd voor het verkoelen van de omgeving).
Wanneer is legionellapreventie nodig?
Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement ernstig ziek worden van
Legionella is het uitvoeren van legionellapreventie noodzakelijk wanneer er gebruik wordt
gemaakt van tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele
douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek).
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Verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van legionellapreventie, of er moet een overeenkomst
zijn waarin de verantwoordelijkheid op een andere wijze is vastgelegd.
In de Hygiënerichtlijn voor evenementen van het LCHV staat in Hoofdstuk 2.3 de te nemen
maatregelen voor aanvang van het evenement en de te nemen maatregelen tijdens het
evenement.
o
Zorg ervoor dat voor aanvang van het evenement een risicoanalyse is opgesteld en dat
tijdens het evenement het beheersplan correct wordt uitgevoerd.
o
Neem contact op met de GGD Twente als legionella in de waterinstallaties wordt
aangetroffen.
o
De leverancier, verhuurder en installateur van de waterinstallatie is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het te verhuren/leveren waterinstallatie. De leverancier, verhuurder of
installateur kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van de
waterinstallatie. U daarentegen wel. Let bij gehuurde vernevelende waterinstallaties op het
volgende:
o
Zorg dat de leverancier van de installatie een verklaring kan tonen waarin staat dat de
installatie bij levering schoon en droog is.
o
Zorg dat de verhuurder eventuele gebreken of mankementen tijdig verhelpt.
Afvalverwerking
Bij publieksevenementen kan er veel afval ontstaan. Afval kan een bron van ziektekiemen zijn.
Bovendien trekt afval dierplagen aan. Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde
eisen voldoen:

Zorg dat er voldoende afvalbakken aanwezig zijn.

Zorg dat er bij de damestoiletten voldoende sanitaire afvalbakken staan.

Leeg alle afvalbakken voldoende vaak, minimaal 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en
bewaar ze in een gesloten afvalcontainer.

Zorg voor een aparte opslagplaats met grote af te sluiten afvalcontainers voor het
verzamelde afval.

Leeg alle afvalbakken extra vaak bij warm weer.
Gehoorschade
Voorkom dat bezoekers worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 103 dB(A).

Scherm de geluidsboxen af tot een afstand van ten minste 2 meter van het publiek.
(Het geluidsniveau in dB(A) is Leq gemeten over 15 minuten op 2 m boven de vloer, ter
hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker.)

Meer informatie over de risico’s van gehoorschade, inclusief de effecten per geluidsniveau
en blootstellingduur, leest u op de website van de Nationale Hoorstichting:
www.hoorstichting.nl.

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

26 juli 2016

V-2016-2749

24

Risicovol weer
U hebt enkele maatregelen bij risicovol weer beschreven in het ‘Veiligheidsplan Airforce Festival
2016, versie 3.0’. Enkele aandachtspunten hierbij:

Denk aan goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers
en medewerkers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Het is akkoord dat gebruik gemaakt wordt van de steadman index, echter wordt geadviseerd
de maatregelen bij ‘extreme hitte’ te nemen vanaf dat er volgens de index ‘voorzichtigheid
geboden’ is, dat is vanaf circa 28ºC (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).
Naast drinkwatervoorzieningen, zorgt u voor schuwplekken en bereidt u de EHBO voor op
hitte gerelateerde incidenten (e-mail van de heer Van Oosterbaan van Absolutely Fresh aan
mevrouw I. Kamphuis van GHOR Twente d.d. 30 juni 2016). Denk eventueel aan het
opschalen van de medische organisatie.

Bij (extreme) neerslag/kou zal een deel van de bezoekers naar huis gaan, denk voor de
blijvende bezoekers aan voldoende reddingsdekens op de EHBO-post.
Verzoek om registratie
Vraag aan de ingezette geneeskundige organisaties om het zorgaanbod en het aantal
verwijzingen te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. De informatie wordt
vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij
evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden.

Specifieke voorwaarden bommen
Op 27 juli 2016 zullen, conform het plan van aanpak welke is ingediend op 21 juli 2016, de
eventuele bommen worden geruimd. U dient nadat dit heeft plaatsgevonden en voordat het
evenement plaatsvindt, een door een daartoe bevoegde instantie, verklaring in te dienen dat alle
bommen zijn geruimd.
Ik stel de aanvullende voorwaarde dat er enkel en alleen gebruik mag worden gemaakt van dit
besluit als alle bommen op de evenementenlocatie zijn geruimd conform het plan van aanpak.

Geluidsvoorwaarden
In artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV 2009) is het een inrichting
toegestaan maximaal twee incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de
geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet van
toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
Het is derhalve toegestaan de gemelde activiteit te houden onder de volgende voorwaarden
overeenkomstig artikel 4.3 van de APV.
1. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70
dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
Onder het equivalente geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand L Aeq (“Fast”)
gemeten niveau gedurende minimaal één minuut.
2. De geluidswaarde als bedoeld in het eerste lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10
dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten
beschouwing gelaten.
4. Op 6 augustus 2016 dient het evenement uiterlijk om 24.00 uur te worden beëindigd.
5. U dient de buurt vooraf schriftelijk te informeren over de activiteiten.

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

26 juli 2016

V-2016-2749

25

Constructies
Alle te plaatsen constructies zijn beoordeeld en aannemelijk bevonden voor ingebruikname.
De maatgevende constructies zijn berekend met windkracht 7 BTF / of met een windsnelheid van
17,1m/s. Bij een hogere windkracht dan 7 BTF dienen de constructies ontruimd te worden.

Vuurwerk
Voor het afsteken van vuurwerk tijdens het evenement dient er een melding te worden ingediend
bij de Provincie Overijssel. Als er sprake is van code rood qua droogte dient u contact met de
Provincie Overijssel op te nemen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor het afsteken van
het vuurwerk.

Ontheffing van artikel 35 drank- en horecawet
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden om zonder vergunning zwakalcohol- houdende drank te verstrekken. De burgemeester is op grond van artikel 35 lid 1 van de
Drank- en Horecawet bevoegd om bij evenementen een ontheffing te verlenen van dit verbod op
het schenken van zwak-alcohol- houdende drank.
Uw aanvraag is getoetst aan artikel 8 lid 2 en lid 4 Drank- en Horecawet. In dit artikel zijn eisen
genoemd waaraan leidinggevenden dienen te voldoen. De in uw aanvraag genoemde
leidinggevenden voldoen aan deze eisen.
Besluit:
Hierbij verleen ik u een ontheffing op grond van artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet voor
het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur.
Leidinggevenden zijn:
Naam
: Freek Holkers
Geboortedatum : 5 augustus 1992 te Almelo
Naam
: Gerrit Benjamin Prins
Geboortedatum : 14 februari 1988 te Almelo
Naam
: Gerja Linde Koenderink
Geboortedatum : 2 maart 1988 te Rijssen
Naam
: Christian Otto Spijkerman
Geboortedatum : 18 september 1975 te Almelo
Naam
: Emiel Johannes Nicolaas Heerdink
Geboortedatum : 14 maart 1990 te Almelo
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Voorwaarden:
1. Zwak-alcoholhoudende drank dient te worden verstrekt onder onmiddellijke leiding van
genoemde leidinggevenden. Deze leidinggevenden moeten feitelijk bij het tappunt aanwezig
zijn om toe te zien op de punten 2 en 3 van deze voorwaarden.
2. Op plaatsen van waaruit, op grond van deze ontheffing zwak-alcoholhoudende drank wordt
verstrekt mag geen sterke drank aanwezig zijn en/of worden verkocht.
3. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden
verkocht.
4. U dient te schenken in plastic.

Op- en afbouwen
U gaat in afwijking van uw aanvraag opbouwen van 28 tot en met 31 juli 2016 tussen 08:00 en
20:30 uur.
Op 25 juli 2016 heeft u telefonisch contact gehad met mevrouw Steenhuis van de gemeente
Enschede hierover. U kunt niet opbouwen op 27 juli 2016 in verband met de ruiming van de
bommen. Dit heeft u ook afgestemd met de eigenaar van de grond.
Daarnaast dient u in verband met de aanwezige fauna tijdig te stoppen met het verrichten van
werkzaamheden. Daarom is met u afgesproken dat u op gaat bouwen tot uiterlijk 20.30 uur.
Afbouwen doet u, in afwijking van uw aanvraag van 7 tot en met 12 augustus 2016 tussen 08:00
en 20:30 uur. Ook dit in verband met de aanwezige fauna.
Soundchecks
Conform het Toetsingskader mogen er soundchecks plaatsvinden twee uur voorafgaand aan de
start van het evenement. Dit houdt in dat deze plaats mogen vinden op 6 augustus 2016 tussen
10.00 en 12.00 uur.

Bereikbaarheid
Contactpersonen tijdens het evenement zijn:
o
E. van Oosterbaan 06-14318884
o
M. Quak 06-81172684
o
K. Bredeveld 06-41984393
Deze contactpersonen dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende het evenement en tijdens
de op- en afbouwwerkzaamheden.

Leges
Op grond van de legesverordening bent u voor deze vergunning € 861,00 verschuldigd. Een nota
hiervoor zal u afzonderlijk worden toegezonden.

Slotbepalingen
Wanneer zich een onvoorziene situatie voordoet, dan wel dreigt voor te doen, waarvoor in deze
vergunning geen voorschriften zijn opgenomen, dan zijn toezichthoudende ambtenaren van de
gemeente Enschede en van de Politie Oost-Nederland bevoegd alsnog aanwijzingen te geven. U
bent als vergunninghouder verplicht deze aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.
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Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum van de
verzending van dit besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan de Commissie Bezwaarschriften,
Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Als u uw bezwaren te laat indient kunnen deze in beginsel
niet meer in behandeling genomen worden.
Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Nadere informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de afdeling Bestemmen
&Vergunnen, telefoonnummer 053 4817100. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan het
kenmerknummer V-2016-2749 in uw brief vermelden?
Voor meer informatie over de aanvraag verwijs ik u naar onze website, www.loket.enschede.nl.
Op het digitale loket vindt u onder het tabblad "Producten en diensten" bij het trefwoord
"evenementen" de brochures met aanvullende informatie.
Hoogachtend,
Burgemeester van Enschede,
namens deze,

E.E.J. Lastdrager

Clustermanager Omgeving & Recht

In afschrift aan:
Politie Eenheid Oost Nederland
Brandweer Twente
Stadsdeelbeheer Noord
Stadsdeelmanagement Noord
Afdeling Handhaven Bouwen & Milieu
Afdeling Veiligheid
GHOR

