Stichting Limburg Festival

Weert, 16 augustus 2022
Onderwerp
Ons kenmerk

Beste meneer

: Vergunning
: VTH/1720

,

Hierbij ontvangt u de vergunning voor de organisatie van het Limburg Festival editie 2022,
van woensdag 24 augustus 2022 tot en met zaterdag 27 augustus 2022 op diverse
locaties binnen gemeente Weert en Nederweert. Voor de locatie Nederweert dient u
contact op te nemen met de gemeente Nederweert. Wij verzoeken u kennis te nemen van
de inhoud van de vergunning.
Tevens verzoeken wij u bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te nemen op
telefoonnummer 0495-575000.
Besluit
Gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening;
Gezien het verzoek van de stichting Limburg Festival, vertegenwoordigd door de heer
, d.d. 14 juni 2022 om toestemming tot
het mogen organiseren van het Limburg Festival van woensdag 24 augustus 2022 tot en
met zaterdag 27 augustus 2022 op diverse locaties binnen gemeente Weert en
Nederweert;
besluit:
Aan de Stichting Limburg festival, vertegenwoordigd door de heer
toestemming te verlenen;
A. tot de organisatie van diverse culturele optredens op de navolgende (buiten)locaties:
•
Café ZigZag, Beekstraat 1A te Weert, (kamermuziek, woensdag 24 augustus
2022 van 15.00 uur tot 16.00 uur);
•
Kempen-Broek, Tungelder Wallen te Tungelroy (zandhoop, woensdag 24
augustus 2022 van 15.00 uur tot 16.00 uur);
•
Café ZigZag, Beekstraat 1A te Weert (Kamermuziek, woensdag 24 augustus 2022
van 21.00 uur tot 22.15 uur);
•
Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B te Weert (Adolescentje &
Adolescentje, woensdag 24 augustus 2022 van 21.00 uur tot 22.00 uur);
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•
•
•
•
•
•

Kempen-Broek, Tungelder Wallen te Tungelroy (zandhoop, donderdag 25
augustus 2022 van 15.00 uur tot 16.00 uur);
Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B te Weert (Theater de Huiskamer,
donderdag 25 augustus 2022 van 21.00 uur tot 22.00 uur);
Theater Nederweert/Weert (vrijdag 26 augustus 2022 van 10.30 uur doorlopend
tot 17.00 uur);
Vertrekpunt Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B te Weert (Dans
promenade, zaterdag 27 augustus 2022 van 13.00 uur tot 15.00 uur);
Vertrekpunt Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B te Weert (Dans
promenade, zaterdag 27 augustus 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur);
Vertrekpunt Theater de Huiskamer, Wilhelminasingel 10B te Weert (Dans
promenade, zaterdag 27 augustus 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur).

B. tot het in gebruik nemen van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van
mechanische en levende muziek en het doen van mededelingen ten behoeve van en
gedurende de onder A. genoemde activiteiten;
C. tot het schenken van zwak-alcoholische dranken ten behoeve van en gedurende de
onder A. genoemde activiteiten;

Bijlagen
De bij deze vergunning gevoegde bijlages maken onderdeel uit van de vergunning;
Aanvraag
(documentnummer: 1785
)
Standaard voorschriften politie voor evenementen
GHOR voorschriften A-evenementen

Voorschriften
Een en ander onder de volgende voorschriften:
Inrichten terrein
1. dat de organisatie er zorg voor draagt dat de doorgang voor hulpverleningsvoertuigen
te allen tijde gewaarborgd is en blijft, een breedte van tenminste 4,50 meter en een
hoogte van tenminste 4,20 meter moet vrijgehouden worden;
2. dat eventueel aanwezige brandkranen op de in gebruik te nemen ruimte binnen een
straal van 0,75 meter vrij dienen te blijven van obstakels;
3. dat op de diverse locaties voldoende afvalbakken geplaatst worden waarin
bekertjes, papier e.d. gedeponeerd kunnen worden;
4. dat alle door de vergunninghouder gebruikte terreinen onmiddellijk na afloop van
de activiteiten schoon en in hun oorspronkelijke staat worden achtergelaten;
5. dat voor gebruik van niet tot de openbare gemeentegrond behorend terrein
toestemming van de rechthebbenden moet zijn verkregen;
Horeca
6. dat wanneer er zwak alcoholische dranken worden geschonken de houder van deze
vergunning in het bezit dient te zijn van een door de burgemeester af te geven
ontheffing ex art. 35 Alcoholwet. Deze ontheffing dient apart te worden
aangevraagd. De houder van deze ontheffing dient in het bezit te zijn van een
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verklaring van sociale hygiëne of als regulier horecaondernemer in het bezit te zijn
van een geldige Alcoholvergunning. De houder op wiens naam de voornoemde
ontheffing is afgegeven, dient gedurende de tijdstippen dat alcoholhoudende drank
wordt geschonken, persoonlijk als leidinggevende in bar aanwezig te zijn; Een
dergelijke ontheffing is niet aangevraagd, zodoende kan er enkel bij een
horeca inrichting met een geldige Alcoholvergunning zwak alcoholische
drank worden geschonken en genuttigd;
7. dat gedurende de festiviteiten voor het consumeren van drank uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van plastic (splintervrij) drinkgerei;

Geluid
8. dat geen muziek ten gehore wordt gebracht of mededelingen worden gedaan die in
strijd zijn met de goede zeden en/of aanstotelijk kunnen worden geacht voor
personen of groepen van personen en dat geen godsdienstoefeningen mogen
worden verstoord;
9. dat het ten gehore brengen van muziek dient te worden beëindigd op woensdag 24
augustus en donderdag 25 augustus 2022 uiterlijk om 22.15 uur. Op vrijdag 26
augustus 2022 en zaterdag 27 augustus uiterlijk om 17.00 uur;
10. dat op het geplaatste podium waar muziek ten gehore wordt gebracht, het
maximaal toelaatbare geluidsniveau, dient te voldoen aan de volgende
voorwaarden en dat deze normen alleen gelden voor het evenement “Limburg
Festival” van woensdag 24 augustus 2022 tot en met zaterdag 27 augustus 2022;
11. dat op het locaties waar muziek ten gehore wordt gebracht, het maximaal
toelaatbare geluidsniveau, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT (1 min) ten gevolge van de
festiviteiten mag, gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer
bedragen dan 75 dB(A) en 88 dB(C). Indien omliggende woningen niet binnen
50 m liggen, gelden de genoemde waarden op 50 m;

b.

Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van de festiviteiten mag,
gemeten voor de gevel van omliggende woningen, niet meer dan 10 dB(A)
boven de getalswaarde van het in het vorige voorschrift genoemde
equivalente geluidsniveau zijn gelegen;

c.

Controle op de niveaus van het verspreide geluid, alsmede beoordeling van
de meetresultaten, moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en
rekenen Industrielawaai, uitgave 1999, behalve indien in de voorschriften
behorende bij dit besluit anders is voorgeschreven;

d.

Er dient gemeten te worden op een hoogte van 1,5 meter. Voor het te meten
geluid wordt geen meteocorrectieterm, correctie voor tonaal of laagfrequent
geluid, bedrijfsduurcorrectieterm of muziekstraffactor toegepast.

Toezicht en veiligheid
12. dat wordt voldaan aan de voorwaarden welke als bijlagen bij deze vergunning zijn
gevoegd categorie A-evenement politie en de GHOR, alsmede aan de voorwaarden
brandweer zoals gesteld in de AMvB-BGBOP
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html
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13. aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving dienen onmiddellijk en stipt opgevolgd te
worden;
14. dat een lijst met namen en telefoonnummers (mobiel) van vertegenwoordigers van
de organisatie die gedurende de activiteiten bij problemen en calamiteiten als
contactpersoon zullen optreden wordt ingediend bij de politie, brandweer en
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving; conform aanvraag de heer
, bereikbaar op telefoonnummer
;
15. dat de organisatie beschikt over voldoende communicatiemiddelen om bij
problemen en calamiteiten zo nodig hulpdiensten of bijstand in te roepen;
16. dat de bewoners en de omwonenden tijdig van tevoren van de te houden
activiteiten in kennis worden gesteld;
17. dat door de organisatie moet worden zorggedragen voor voldoende en ter zake
deskundige begeleiding en toezicht tijdens genoemde activiteiten;
Afval
18. de vergunninghouder is er zelf voor verantwoordelijk dat het afval wat vrijkomt
tijdens het evenement, door de vergunninghouder na afloop van dit evenement
wordt opgeruimd en afgevoerd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
vergunninghouder;

Overig
19. dat door de organisatie voor alle activiteiten waarvoor inzet van gemeentepersoneel
is benodigd, zelf met de betrokken afdelingen de daartoe benodigde afspraken
worden gemaakt;
20. dat alle te gebruiken gemeente-eigendommen en inzet van gemeentepersoneel
kosten in rekening worden gebracht;
21. dat alle werken of eigendommen van de gemeente Weert, die ten gevolge van het
gebruikmaken van deze vergunning mochten worden beschadigd, op kosten van de
vergunninghouder moeten worden hersteld;
22. dat vergunninghouder bij voorbaat afstand doet van alle aanspraken die hij
tegenover de gemeente Weert zou kunnen doen gelden wegens schade aan de
krachtens deze vergunning aanwezige werken, door welke oorzaak ook ontstaan,
en de gemeente Weert vrijwaart voor alle vorderingen, die derden mochten doen
gelden tot vergoeding van schade, die met het gebruikmaken van deze vergunning
in enigerlei verband staat, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering
voortspruit uit schuld aan de zijde van deze gemeente;
23. dat vergunninghouder voldoende verzekerd is tegen wettelijk aansprakelijkheid ten
behoeve van de te organiseren activiteiten, alsmede ten behoeve van eventueel
aan derden toegebrachte schade als gevolg hiervan.
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Namens de burgemeester van Weert,

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Dit is een digitaal verzonden bericht en derhalve niet ondertekend
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Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de burgemeester. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
➢ uw naam, adres, datum en handtekening;
➢ een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
➢ de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Leges
De Heffingsambtenaar heeft het op grond van de Legesverordening voor het in
behandeling nemen van uw aanvraag verschuldigde bedrag aan leges vastgesteld op
€ 142,00.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL13
BNGH 02 85 00 93 03 - BIC: BNGHNL2G ten name van de gemeente Weert en onder
vermelding van:
en betalingskenmerk Limburg Festival,
VTH/
.
U ontvangt hiervoor géén afzonderlijke factuur. U dient deze brief als zodanig te
beschouwen.
Binnen zes weken na dagtekening van deze brief kunt u een schriftelijk bezwaarschrift
indienen tegen de leges. Dit bezwaarschrift moet u indienen bij de Heffingsambtenaar van
de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert.
Specificatie:
Legeskosten evenementenvergunning
Totaal

€
€
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142,00
142,00

