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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.40 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Is het college het eens met D66 dat Koningsdag een nationale feestdag is die niet alleen in Tilburg 
maar ook in Breda groots gevierd moet worden? 

Antwoord 1. 
Ja, evenementen waaronder natuurlijk Koningsnacht en -dag dragen bij aan een zichtbare, 
bruisende en gezellige stad en waar zeer veel mensen gebruik van maken en hun boterham aan 
kunnen verdienen . 

Vraag 2. 
Kunt u toelichten hoe het proces van vergunningsverlening voor Koningsdag 2017 in de binnenstad 
is verlopen? 

Antwoord 2. 
Bij Koningsnacht en -dag vinden in de binnenstad verschillende activiteiten plaats waarbij de 
verschillende bezoekers niet altijd goed te scheiden zijn . Om de impact op de stad goed in te 
kunnen schatten vraagt de gemeente, daar waar dat kan, de veiligheidsplannen in samenhang met 
elkaar te brengen. Daarom vinden we het belangrijk dat voor de verschillende activiteiten van de 
horeca in de binnenstad één vergunningsaanvraag wordt ingediend. Met daarbij als belangrijk 
element één overkoepelend veiligheidsplan waardoor de veiligheid voor de bezoekers in 
samenhang van de activiteiten kan worden geborgd. Dit was ook de praktijk bij de vorige edities 
van Koningsdag . 

Door de horeca van de binnenstad werden in december 2016 zes separate vergunningen 
ingediend voor Koningsnacht en -dag 2017. De aanvragen waren niet volledig en het 
overkoepelende veiligheidsplan ontbrak. Hiervan zijn de aanvragers door ons in februari over in 
kennis gesteld. We hebben verzocht om met een aanvraag te komen die de verschillende 
activiteiten welke door de horeca georganiseerd worden in samenhang aan te bieden . Ons verzoek 
was gezien het tijdspad dit te verzorgen voor maart. Begin maart hebben wij de organisatie laten 
weten zonder de verzochte aanvullingen geen vergunning te kunnen verlenen. 
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Op 21 maart jl. vond vervolgens een bestuurlijk gesprek met de horeca plaats om naar een 
passende oplossing te zoeken. Het uitgangspunt van de gemeente was bekend: de 
verantwoordelijkheid voor en financiering van de veiligheidsmaatregelen ligt volledig ligt bij de 
organisator van het evenement. Dit is een regulier vertrekpunt en is in eerdere gesprekken met de 
horeca besproken. 

Voor Koningsnacht dag 2016 is de organisatie en de horeca gemeld dat de bijdrage in 2017 zou 
komen te vervallen. Vanzelfsprekend ziet de gemeente graag mooie en veilige evenementen 
rondom Koningsnacht en -dag in de binnenstad. Om tot een oplossing te komen werd daarom door 
de gemeente aan de horeca alsnog een handreiking gedaan om financieel bij te dragen aan de 
overkoepelende veiligheidsmaatregelen Koningsnacht en -<:lag 2017. Hierbij werd expliciet 
benoemd dat de gemeentelijke bijdrage enkel de overkoepelende maatregelen in relatie tot 
veiligheid betrof. Basismaatregelen rondom veiligheid en de kosten die daaruit voortkomen waren 
voor rekening van de organisatie van het evenement zijn. 

Medio april ontving de gemeente een offerte waarin meer kosten werden geclaimd dan de 
overkoepelende veiligheidsmaatregelen. Dit was niet conform afspraak. Een offerte die bovendien 
de aanbestedingsgrens overschreed. 

De gemeente heeft dit op 19 april 2017 met de organisatie besproken. De organisatie heeft in het 
gesprek aangegeven dat het niet meer mogelijk was om de offerte aan te passen, omdat anders de 
veiligheid van het evenement niet gegarandeerd kon worden en dat ze dan geen activiteiten 
zouden kunnen organiseren. Een dag later heeft de organisatie dit per mail bevestigd. Het college 
betreurt de gang van zake zeer. Er was voor de horeca in de binnenstad op Koningsnacht en -dag 
2017 sprake van een reguliere situatie in het centrum van Breda. 

Vraag 3. 
Hoeveel heeft de gemeente in 2016 bijgedragen aan de festiviteiten voor Koningsdag in de 
Bredase binnenstad? Welk verschil is er met de kostenopbouw voor dit jaar? 

Antwoord 3. 
In 2016 werd€ 45.000.- door de gemeente aan de organisator in de vorm van een subsidie 
verstrekt. Zoals beschreven in antwoord 2 is in 2016 aan de horeca aangegeven dat de bijdrage 
voor de veiligheidsmaatregelen op en rond de evenementen in de binnenstad 2017 niet meer 
verstrekt zou worden . In nadere afspraken was overeengekomen de overkoepelende 
veiligheidskosten op ons te nemen. Het verzochte bedrag/offerte overtrof deze afspraak en hebben 
wij dus niet akkoord bevonden. 

Vraag 4. 
Welke beleidscriteria zijn van kracht voor het betalen voor de veiligheid van jaarlijks terugkerende 
evenementen en in welk beleidsdocument zijn deze vastgelegd? 

Antwoord 4. 
Maatregelen liggen niet vast in beleid maar worden op basis van een risicoanalyse opgelegd in de 
vergunning. Criteria voor de te nemen maatregelen volgen uit de risicoanalyse die alle betrokken 
overheidsdiensten gezamenlijk maken op basis van de ingediende aanvraag tot evenementen
vergunning. Hierbij spelen factoren zoals o.a. de doelgroep, thema, schaal van het evenement 
maar ook de actuele situatie in het land een rol. 

Vraag 5. 
Zijn er extra maatregelen die ondernemers in de binnenstad moeten nemen op het gebied van 
veiligheid door de aanwezigheid van 538 dichtbij het centrum? 

Antwoord 5. 
Nee, dat is niet noodzakelijk als er geen aanvullende activiteiten worden georganiseerd waardoor 
meer mensen dan regulier naar de binnenstad komen. Het evenement 538 Koningsdag is een 
separaat evenement met eigen voorschriften en veiligheidsmaatregelen. Bij Koningsnacht en 
-dag 2017 was sprake was van een situatie zoals bij een reguliere horecaweekend. 
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Is het college met ons van mening dat 538 versterkend zou moeten zijn voor Koningsdag wil je het 
in het centrum organiseren? Welke alternatieve locaties ziet het college voor 538 Koningsdag, 
bijvoorbeeld Breepark of P2 bij het NAC stadion? 

Antwoord 6. 
Ja, evenementen moeten een bijdrage leveren aan de stad. Dit kan doordat het aanbod voorziet 
voor een bepaalde doelgroep of bijvoorbeeld dat dit de verdien mogelijkheden van ondernemers 
vergroot. Hoe en op welke wijze een evenement bijdraagt verschilt. 538 voorziet in een behoefte 
van een relatief jonge doelgroep, geeft veel nationale exposure en geeft economische spin-off. De 
circa 40.000 beschikbare kaarten zijn binnen een paar uur uitverkocht. Een keuze voor een locatie 
gaat vooraf aan een wens van een organisator aangevuld met een afweging rondom, veiligheid, 
beheersbaarheid en bereikbaarheid. Aangezien bijna de helft van de bezoekers met het openbaar 
vervoer naar 538 komen is het Chasséveld (door de nabijheid van het station) een logische keus. 
Andere grootschalige locaties, waar wij directe zeggenschap over hebben, hebben we (nog) niet. 

Vraag 7. 
Ziet het college nog ruimte om in samenspraak met horecaondernemers in het centrum Breda 
alsnog een breed aanbod van festiviteiten te kunnen bieden tijdens Koningsdag? 

Antwoord 7. 
Voor Koningsnacht en -dag 2017 was dat helaas niet meer mogelijk. Zie antwoord vraag 2. Maar 
natuurlijk gaan we in gesprek om te komen tot een goed palet aan feestelijke activiteiten op 
Koningsnacht en -dag 2018 waarbij alle belangen worden meegenomen. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 


