Motie vreugdevuren,
De Raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 27 oktober 2016,
Constaterende dat:
Het organiseren van de vreugdevuren op zowel de locatie Broekweg alsmede op het
voormalig voetbalterrein van de v.v. Fortuna, afgelopen jaarwisseling is afgedaan met een
ontheffing ex artikel 10.2, eerste lid van de Wet Milieubeheer en een ontheffing ex artikel
5.29 van de APV Vlaardingen 2014 (APV) onder beperkte voorwaarden.
Artikel 2.27 van de APV echter voorschrijft dat het verboden is zonder vergunning van de
burgemeester een A-,B- of C-evenement te organiseren, toe te laten of feitelijk te leiden.
In art. 2.26 van de APV in het eerste lid beschreven staat wat onder een evenement wordt
verstaan, namelijk: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. In het tweede
lid ook staat dat een “feest” onder een evenement kan worden verstaan.
In lid 3 van hetzelfde artikel de zwaartes staan genoemd van de evenementen, beginnend
van een 0-evenement, vervolgens oplopend van A, B naar een C-evenement.
In de evenementennota Vlaardingen 2010 in hoofdstuk 1 staat vermeld waar een
evenement vervolgens toe ingedeeld kan worden. Gelet op de beschrijving de
vreugdevuren in categorie B , een evenement met een verhoogd risico, waar sprake is van
een verhoogde impact op de omgeving en extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist
danwel in categorie C , een risicovol evenement , waarbij sprake is van een grote impact op
de omgeving en extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist, kunnen worden ingedeeld.
Overwegende dat;
·
Aan een B -of C- evenement meerdere voorwaarden gesteld kunnen worden,
waaronder o.a. een verplichte afvalinzameling, de verplichting tot schoonmaak

·

van de evenementenlocatie, het opstellen van een veiligheidsplan, deugdelijke,
gecertificeerde bouwwerken, verplicht herstel van schade, waarborgsom etc.
Er niet met 2 maten gemeten dient te worden daar anderen die een evenement in
een soortgelijke categorie aanvragen wel dienen te voldoen aan gestelde eisen;

Verzoekt het College;
·

Dit jaar (2016) de vreugdevuren, als deze worden georganiseerd, middels een
evenementenvergunning met daarin gestelde voorwaarden te verlenen en niet af
te doen middels ontheffingen cq gedogen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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