Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang
Raadslid J. Jellema

Soort vraag
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Schriftelijke vraag aan college
Vraag voor het vragenhalfuurtje
Interne vraag voor de griffie
s.v.p. één hokje aankruisen

Gewenste vorm van beantwoording
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Schriftelijk
Mondeling tijdens…
per mail *
s.v.p. één hokje aankruisen

De vraag is Openbaar / Niet openbaar
Onderwerp: Bezwaarmogelijkheden evenementenvergunningen
Voor het organiseren van evenementen is doorgaans een vergunning nodig. Organisatoren worden
gevraagd om 12 weken voor de start van het evenement, een aanvraag in te dienen. Het college besluit
vervolgens over deze aanvraag, waarna belanghebbenden 6 weken de tijd hebben om bezwaar te
maken.
Op basis van de verleende vergunningen van het afgelopen halfjaar, constateert onze raadsfractie het
volgende en komen wij tot de navolgende vragen:
Als startdatum van de 6 weken bezwaartermijn geldt doorgaans de datum van bekendmaking van het
besluit (=verzenddatum vergunning). Het moment dat andere belanghebbenden is gemiddeld 4 dagen
later, namelijk wanneer publicatie in de lokale dagbladen plaatsvindt.
1. Is het correct, dat door het tijdsverloop tussen bekendmaking en publicatie van het besluit, de
bezwaartermijn voor belanghebbenden effectief minder is dan 6 weken?
In het afgelopen halfjaar is bij grofweg een derde van alle evenementen, het besluit tot
vergunningverlening pas na de start van het evenement gepubliceerd. Belanghebbenden (waaronder
omwonenden) hebben pas tijdens of na het evenement kennis van het collegebesluit kunnen nemen.
2. Kan het college toelichten hoe belanghebbenden hierdoor dan nog effectief bezwaar kunnen
maken tegen het collegebesluit en de verleende vergunning?
Bij nagenoeg alle evenementen vindt de start plaats binnen de bezwaartermijn voor belanghebbenden.
3. Kan het college toelichten hoe belanghebbenden hierdoor dan nog effectief bezwaar kunnen
maken tegen het collegebesluit en de verleende vergunning?
Gelet op het bovenstaande, verneemt de raadsfractie hoe het college in het algemeen, bij haar
besluitvorming over een aanvraag, de flexibiliteit rondom de 12 weken aanvraagtermijn en wenselijkheid
van evenementen afweegt, ten opzichte van de bezwaarmogelijkheden en belangen van
belanghebbenden.

(niet invullen, dit wordt intern geregeld)
Afdoening door:
Datum ingeboekt:
Uiterste afdoening datum:
Corsanummer:
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord

