SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Ujese Kroegentocht
Al sinds 2013 wordt op zaterdag met carnaval de Ujese Kroegentocht georganiseerd. Waar het begon
als een klein evenement voor nog geen 100 bezoekers, trekken de laatste edities meer dan 3000
bezoekers.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden draagt dit jaarlijks initiatief van Stichting Uden Events een warm
hart toe. De Ujese Kroegentocht is een mooi en goed georganiseerd evenement wat past bij een
bruisend Uden. Elf Udense kroegen doen er aan mee. Veel mensen beleven er op de carnavalszaterdag
plezier aan én als fractie hebben we nog nooit een wanklank omtrent dit evenement vernomen.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden wil dit evenement behouden voor Uden maar heeft signalen van de
organisatie ontvangen dat dit onzeker is met name door een stroeve houding van de gemeente in
deze. De organisatie heeft vorig jaar vergunning verkregen voor een maximaal aantal deelnemers van
2500, het plaatsen van een podia, het ten gehore brengen van muziek én het plaatsen van een
friteswagen en een tostiwagen voor de desbetreffende zaterdag tussen 14.00 en 21.00 uur. Deze
vergunning is – alhoewel veel eerder aangevraagd – destijds pas verleend op 19 februari 2019, slechts
anderhalve week voor carnaval begint. Tot het moment van de vergunning verkeerde de organisatie in
onzekerheid of de toestemming officieel zou worden verleend. Erg vervelend met het oog op de
voorbereiding en het bespreken en boeken van acts.
Stichting Uden Events verwacht – gezien het succes en de groei van de Ujense Kroegentocht van de

afgelopen jaren – dat het aantal toegestane deelnemers van 2500 opnieuw ruimschoots overschreden
zal worden, maar dan onofficieel. De organisatie kan geen invloed uitoefenen op het aantal
daadwerkelijke aanwezigen omdat er steeds meer mensen – zonder kaartje - op de bekendheid en de
gezelligheid van het evenement afkomen. De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft van de stichting
begrepen dat de gemeente Uden niet openstaat voor het bespreken, meedenken en meewerken aan
een passende vergunning voor de Ujese Kroegentocht.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden wil dit mooie feest behouden voor Uden en voorkomen dat
bijvoorbeeld een andere gemeente aantrekkelijker wordt voor deze organisatie. Daarnaast wenst de
fractie een gemeente die meedenkt over en meewerkt aan het realiseren van evenementen die
belangrijk zijn voor de festiviteiten in onze gemeente. Dit met voldoende waarborgen voor de
veiligheid van de deelnemers en anderen.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en
wethouders:
1.

De fractie van VVD-Leefbaar Uden vindt het ongepast dat een vergunning voor een evenement
als de Ujese Kroegentocht – die op 5 juli 2018 door de organisatie is aangevraagd - slechts
anderhalve week voor de betreffende datum van het evenement officieel op 19 februari 2019
wordt verleend. Alle voorbereidingen die de Stichting Uden Events treft en de kosten die

worden gemaakt zijn in onzekerheid en in afwachting van uitsluitsel van de gemeente.
Graag horen wij van het college een reactie op deze gang van zaken en daarin meegenomen
wat een redelijke (of wettelijke) termijn van vergunningverlening bij een dergelijke aanvraag
moet zijn?
2.

De vergunning voor 2019 is in overeenstemming met de aanvraag verleend voor 2500
deelnemers. Stichting Uden Events geeft aan dat zij bij de betreffende aanvraag uitgaan van
dit aantal deelnemers omdat de gemeente al vooraf heeft aangegeven dat voor meer
deelnemers geen vergunning zal worden verleend.
Hoe is het maximum aantal deelnemers van 2500 voor de vergunning over 2019 bepaald en
voorgeschreven?

3.

Stichting Uden Events wil de Ujese Kroegentocht, in goed overleg met de deelnemende horeca
en de gemeente, graag uitbreiden. Enerzijds om het succes van het evenement een impuls te
kunnen bieden en verder door te ontwikkelen. Anderzijds om de juiste maatregelen te kunnen
treffen voor de veiligheid van alle aanwezige feestvierders.
Is het college bereid om met Stichting Uden Events in overleg te treden en – in samenspraak
met alle betrokken partijen en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - mee te
denken over en mee te werken aan de groei van het evenement ‘Ujese Kroegentocht’ om te
komen tot een passende vergunning? Is het daarnaast mogelijk om bij een tijdige aanvraag als
hierboven de vergunning in kwestie tijdig af te geven, bijvoorbeeld voor 11 november?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 23-7-2019
Antwoord:
Vraag 1:
De fractie van VVD-Leefbaar Uden vindt het ongepast dat een vergunning voor een evenement als de
Ujese Kroegentocht – die op 5 juli 2018 door de organisatie is aangevraagd - slechts anderhalve week
voor de betreffende datum van het evenement officieel op 19 februari 2019 wordt verleend. Alle
voorbereidingen die de Stichting Uden Events treft en de kosten die worden gemaakt zijn in
onzekerheid en in afwachting van uitsluitsel van de gemeente.
Graag horen wij van het college een reactie op deze gang van zaken en daarin meegenomen wat een
redelijke (of wettelijke) termijn van vergunningverlening bij een dergelijke aanvraag moet zijn?
Antwoord:
Allereerst nemen wij krachtig afstand van de door VVD-LU gemaakte suggestieve opmerkingen waarin
de gemeente een stroeve houding, late vergunningverlening en het niet openstaan voor besprekingen
wordt verweten. Wij vinden deze opmerkingen ongepast, omdat het omgekeerde waar is.
Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt standaard coöperatief meegedacht in de mogelijkheden om
evenementen verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.
-

De feiten:

De vergunningaanvraag voor de Ujese Kroegentocht is ingediend op 5 juli 2018. Deze aanvraag was
niet compleet. Het definitieve calamiteitenplan, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning en
noodzakelijk is om voor advies voor te leggen aan de politie is op 8 januari 2019 ontvangen. Op 12
februari zijn de laatste ontbrekende stukken van de vergunningaanvraag ontvangen. Pas als de
vergunningaanvraag volledig is kunnen de verplichte adviezen worden aangevraagd en kan de
vergunning worden verleend. Er geldt een termijn van 8 weken voor afhandeling, nadat de (complete)
aanvraag is ontvangen.
-

Overigens:

De duidelijkheid wat betreft het kunnen doorgaan van het evenement wordt ruim op tijd door de
gemeente verstrekt. Hiervan zijn wij wel afhankelijk van een tijdige én volledige aanvraag van de zijde
van de organisatie. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan kan er geen sprake zijn van
onzekerheid voor de organisatie over het al dan niet doorgaan van het evenement. Voorts kiest de
organisatie er zelf voor de kaartverkoop te starten voordat de vergunning is verleend, wat overigens
voor rekening en risico komt van de organisatie. Hieruit maken wij op dat de organisatie er zelf
kennelijk voldoende vertrouwen in heeft dat er een vergunning wordt verleend.
Wel gaat het hier om vergunningsvoorwaarden die door de stakeholders als politie GHOR, brandweer,
verkeer, openbare orde en veiligheid dienen te worden gesteld. Pas als deze volledig met elkaar zijn
afgestemd en door partijen akkoord bevonden, kan een complete, goed afgewogen vergunning
worden verleend. De veiligheid van het evenement staat immers voorop. Afstemming vindt bovendien
plaats met overig te verlenen vergunningen, bv. voor plaatsing van de carnavalstent.
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Vraag 2.
De vergunning voor 2019 is in overeenstemming met de aanvraag verleend voor 2500 deelnemers.
Stichting Uden Events geeft aan dat zij bij de betreffende aanvraag uitgaan van dit aantal deelnemers
omdat de gemeente al vooraf heeft aangegeven dat voor meer deelnemers geen vergunning zal
worden verleend.
Hoe is het maximum aantal deelnemers van 2500 voor de vergunning over 2019 bepaald en
voorgeschreven?
Antwoord:
-

normstelling

Zoals gesteld, het evenement is uitgegroeid van 100 bezoekers naar inmiddels 2500 deelnemers. Een
ontwikkeling waaraan de gemeente graag heeft meegewerkt.
De norm van 2.500 deelnemers is gestoeld op het advies van de politie. De politie baseert zich met
name op a. ervaringen uit het verleden, b. het publieksprofiel; hoe gedraagt het publiek zich, c. het
activiteitenprofiel; zijn er bekende artiesten, kruisende publieksstromen, concentratie van druktes en
d. het ruimtelijke profiel; aantal mensen per m2, risico’s. Daarnaast kijkt de politie naar beschikbaar
politiepersoneel tijdens carnaval (tijdens de carnavalsweek moet de politie scherpe keuzes maken), de
bereidheid van de organisatie om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld tegen ‘zwartlopers’ en overige
bezoekers van carnaval in relatie tot de dag waarop het evenement plaatsvindt: in het weekeind is
drukker dan maandag en dinsdag. De Ujese Kroegentocht was op zaterdag.
De ruimte voor de podia, Markt en St. Jansstraat, tijdens de Kroegentocht is beperkt. Niet alleen door
plaatsing van de carnavalstent, de podia en (ook) de aanwezigheid van winkelend publiek. Bij de podia
geldt dan nog dat het publiek zich verdringt, zich ophoopt op een nog meer beperkte ruimte.
-

Aan de orde gestelde opties

De politie heeft tijdens het vergunningsverleningsproces aangegeven dat het mogelijk is om een deel
van het centrum aan te merken als evenemententerrein. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om voor
de organisatie om particuliere beveiligers in te zetten en de politie niet zwaarder te belasten. In het
onderlinge overleg is daar niet voor gekozen omdat dat mogelijk in conflict komt met de belangen van
winkeliers in hetzelfde gebied. Een evenemententerrein moet immers afgezet worden. Daarnaast is
zowel door de gemeente als door de politie bij de organisatie aangegeven dat de druk op het centrum
en de belasting van de politie op de zaterdag en zondag van carnaval groter zijn dan op de maandag
en dinsdag van carnaval. De organisatie is de optie gegeven om het evenement te verplaatsen naar
maandag of dinsdag. De organisatie heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Zoals al eerder genoemd ziet de politie meer ruimte voor groei als het evenement wordt verplaatst
naar de maandag of dinsdag. Er is door de politie verder nog aangeboden dat als de organisatie
maatregelen neemt om het aantal onofficiële deelnemers terug te dringen dat zij met een zelfde
aantal zouden kunnen groeien. Daarmee kan de organisatie feitelijk groeien, zonder dat er meer
belasting ontstaat op het evenement.

Vraag 3.
Stichting Uden Events wil de Ujese Kroegentocht, in goed overleg met de deelnemende horeca en de
gemeente, graag uitbreiden. Enerzijds om het succes van het evenement een impuls te kunnen bieden
en verder door te ontwikkelen. Anderzijds om de juiste maatregelen te kunnen treffen voor de
veiligheid van alle aanwezige feestvierders.
Is het college bereid om met Stichting Uden Events in overleg te treden en – in samenspraak met alle
betrokken partijen en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - mee te denken over en
mee te werken aan de groei van het evenement ‘Ujese Kroegentocht’ om te komen tot een passende
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vergunning? Is het daarnaast mogelijk om bij een tijdige aanvraag als hierboven de vergunning in
kwestie tijdig af te geven, bijvoorbeeld voor 11 november?
Antwoord:
Het college is graag bereid om in overleg te gaan. De veiligheid van het evenement blijft echter altijd
voorop staan.
De gemeente garandeert een tijdige besluitvorming over de vergunningverlening, als de organisatie
een complete aanvraag tijdig indient.
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