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Gemeente Halderberge
t.a.v het college van B&W
Parklaan 15
4730 AA OUDENBOSCH

Bosschenhoofd,

29 mei 2015

Betreft: Art. 38 vraag m.b.t. Daylight Festival op Breda International Airport
Geacht college,
Toerisme hebben we als Halderberge hoog in het vaandel. We presenteren ons toeristisch karakter
via internet op ‘Hartelijk Halderberge’. Nu zagen we op deze site de aankondiging voor het Daylight
festival op Breda International Airport, gepland op 11 juli 2015. Het betreft hier een hardcore
festival, met als muziekstijlen: hardstyle, hardcore, raw-hardstyle en jump. Het wordt aangekondigd
alsof alles al in kannen en kruiken is en dit wierp bij ons de vraag op of de organisatie, in handen
van EYE4Dance en Focus Events, inmiddels al een vergunning heeft aangevraagd voor dit festival.
Volgens ons is namelijk een evenementenvergunning nodig voor dit soort evenementen. Niet in de
laatste plaats in verband met de veiligheid van de bezoekers, maar ook de overlast voor de
omwonenden.
Nu kwam ons ter oren dat onlangs een bewonersbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Hier schijnt de
organisator te hebben aangegeven dat de vergunning nog niet is aangevraagd en dat iemand van de
gemeente geadviseerd zou hebben de vergunning zo laat mogelijk aan te vragen (10 dagen
voorafgaand aan het evenement), zodat bezwaartermijnen etc. geen effect meer zouden hebben. De
druk zou dan zo hoog zijn dat een vergunning snel zou worden afgegeven. Wij zijn erg geschrokken
van deze geluiden en hebben naar aanleiding van deze situatie de onderstaande concrete vragen
aan u:
Heeft de organisatie van het festival al een vergunning aangevraagd?
Zijn er al contacten geweest met de organisatie en de veiligheidsdiensten ten aanzien van dit
evenement?
Wanneer kan men uiterlijk een evenementenvergunning aanvragen voor een evenement en in
hoeverre kan een vergunning worden ‘doorgedrukt’ zonder in acht neming van bezwaartermijnen
etc.
Weet u of vanuit de gemeentelijke organisatie het advies gegeven is een vergunning voor een
evenement als dit zo laat mogelijk aan te vragen omwille van bovengenoemde redenen?
Het betreft hier een evenement op het vliegveld. Dit is van origine geen evenemententerrein.
Past zo’n festival wel in de bestemming?
Wat geluid betreft is het vliegveld zelf gehouden aan strikte normen rond vliegbewegingen etc.
Vallen de decibellen die tijdens dit festival worden geproduceerd binnen de jaarlijks verordende
geluidsnormen (vliegbewegingen)? Zo niet, kunt u dan uitleggen hoe dit werkt?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Met vriendelijke groeten,
Jurgen Pertijs, fractievoorzitter Lokaal Halderberge
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