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1. Aanleiding
Op 27 januari 2020 besloot uw college om een besluit last onder dwangsom en de bijbehorende
invorderingsbesluiten in te trekken.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Het collegebesluit van 27 januari 2020 uit te voeren.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
In juli 2019 vond een evenement op het Raadhuisplein in Reuver plaats. Bij dat evenement werden de
geluidnormen uit de evenementenvergunning overschreden.
Om die reden legden wij een last onder dwangsom op en besloot uw College bij opvolgende
overtredingen over te gaan tot invordering van de dwangsommen.
De gemeente was tijdens het vergunningverleningsproces van de evenementenvergunning en de
omgevingsvergunning strijdig gebruik, in gesprek met de organisator van het evenement en met
omwonenden.
Na het vergunningverleningsproces volgde een juridische procedure opgestart door omwonenden. Door
de uitkomst van die procedure kreeg de organisator vlak voordat het evenement plaatsvond,
duidelijkheid
over de geluidnormen waaraan het muziekgeluid tijdens het evenement moest voldoen.
Tijdens het evenement voldeed het muziekgeluid niet aan de geluidnormen uit de
evenementenvergunning. Het college legde conform de rechterlijke uitspraak een last onder dwangsom
op en besloot bij bij de
opvolgende overtredingen over te gaan tot invordering van dwangsombedragen. Bij het opleggen van
die handhavingsbesluiten had onze toezichthouder steeds overleg met de organisator.

4. Toelichting
Uw college besloot op 16 december 2019 op het bezwaar tegen de evenementenvergunning en de
omgevingsvergunning strijdig gebruik. Met dat besluit op bezwaar besloot uw College om de
evenementenvergunning alsnog te weigeren. De last onder dwangsom baseerden we op de
evenementenvergunnning, welke op 16 december 2019 geweigerd werd. Omdat die
evenementenvergunning in besluit op bezwaar geweigerd is, gaan wij over tot het intrekken van het
besluit last onder dwangsom van 19 juli 2019 en de invorderingsbesluiten van 20 en 21 juli 2019.
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5. Visie Blij in Beesel
We communiceerden met de partijen betrokken bij het evenement. Ook bij het alsnog weigeren van de
vergunningen communiceerden wij met partijen. Als gevolg van het alsnog weigeren van de
vergunningen, trekken wij de last onder dwangsom en de invorderingsbesluiten in. Dit past binnen het
speerpunt "samenwerking" uit de visie "Blij in Beesel". De visie van de gemeenschap is dat een goed
samenspel tussen inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en gemeente belangrijk is. Een
veranderende samenwerking, gebaseerd op gelijkwaardigheid van de deelnemers. Alleen op die manier
is de visie van de gemeenschap te verwezenlijken.

6. Integrale afstemming
Dit besluit is afgestemd met de portefeuillehouder, de leden van het college, team financiën en binnen
de teams VTH en RO.
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
Niet van toepassing
b. Financieel
Het college betaalt in boekjaar 2020 een bedrag van € 4.500,- terug aan de organisator.
c. Juridisch
Tegen het intrekkingsbesluit staat bezwaar en beroep open.
d. Collegeprogramma
Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen.
e. Risico’s
Het intrekkingsbesluit kan tijdens bezwaar worden heroverwogen of tijdens een beroepsprocedure
worden herroepen.

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing
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9. Voorstel / advies
Uitvoering te geven aan het intrekkingsbesluit van 27 januari 2020.
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