
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
15R.00345 

Van: 

Datum 

Portefeuillehouder(s) 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

: college van burgemeester en wethouders 

: 26 mei 2015 

: wethouder Stolk 

: Evenementen 

: R.C. Ouwerkerk 

: 8856 

: ouwerkerk.r@woerden.nl 

Gemeente Woerden 

gemeente 
W O E R D E N 

15R.00345 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Henk van der Griendt van de Fractie van ChristenUnie/ZSGP over het 
hardstylefeest "Dedicated" aan de Cattenbroekerplas 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de organisatie van het hardstylefeest? 
Ja. 

2. Is er bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning? 
Ja, op 22 december 2014 heeft organisator X-sense de aanvraag ingediend. 

3. Bent u op de hoogte van het proces van goedkeuring door de Raad van State en de 
stand van zaken met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het 
bestemmingsplan? 
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ons het beroepschrift op 3 februari 2015 
toegezonden. De zitting heeft afgelopen woensdag 20 mei plaatsgevonden en we zijn in afwachting van de 
uitspraak. 

4. Zo ja, wat is de reactie van het college hierop? 
In reactie op het beroepschrift is een verweerschrift opgesteld. In het kort komt het gemeentelijk standpunt 
erop neer dat wij de afdeling bestuursrechtspraak vragen het beroepschrift ongegrond te verklaren. 

5. Is er een proactieve rol weggelegd voor het college? 
Nee. 

6. Hoe wordt er dan omgegaan met sluitingstijden en mogelijke geluidsoverlast? 
Conform het bestemmingsplan hebben we een vergunning afgegeven voor een zogenoemd belastend 
evenement. Dat houdt in dat de eindtijd uiterlijk 23.00 uur is. Ter plekke zijn jaarlijks twee belastende 
evenementen (zoals 'Dedicated') en één sterk belastend evenement toegestaan. 

De gemeente gaat het geluid meten. Indien nodig kan tijdens het evenement worden bijgestuurd, wanneer 
overschrijdingen van de toegestane waarden worden geconstateerd. Ook de organisatie huurt een bedrijf in 
dat geluidsmetingen verricht, dus uiteindelijk liggen er twee rapporten. 

7. Op welke wijze is de veiligheid van deelnemers aan het evenement en aan passanten 
geborgd? 
Dit is geborgd middels de voorwaarden die in het kader van de verleende vergunning zijn gesteld. 

8. Hoe gaat het college om met de door de omwonenden te verwachten 
parkeerproblemen? 
Bezoekers parkeren op de reguliere parkeerplaats van Cattenbroek. De organisatie zelf parkeert op het 
braakliggende terrein naast het festivalterrein. Hoewel hiermee ruimschoots tegemoet wordt gekomen aan 
de verwachte parkeerbehoefte, heeft voor eventuele overloop een naburig bedrijf zijn parkeerterrein 
beschikbaar gesteld. 



Bezoekers dienen vooraf parkeerkaarten aan te schaffen via de website van de organisator. Op voorhand is 
dus al te bepalen hoeveel auto's verwacht worden. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 15.008252 

De loco-secretaris De burgemeester 

\ 

f 
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Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
vrijdag 17 april 2015 12:51 
raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
Stadhuis; IConcemzaken 
schriftelijke vragen ex art 40 RvO CU/SGP inzake dancefeest Cattenbroekerplas 
cusgp inzake dancefeest cattenbroekerplas.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie CU/SGP inzake dancefeest Cattenbroekerplas 
Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten voor 17 mei 
2015. 

Erwin Geldorp 
Raadsgriffier 
0348-428510106-20094715 
raadsgriffie@woerden.nl 
gemeenteraad.woerden.nl 

Met vriendelijke groet, 
2 0 ÂPR ZÖÌ5 

Beh. Ambt. 

Streėfdat. 

••(iQGrì fogjj) Afschr 

B.V.O. 



ChristenUüìi® 
Woerden 

Betreft: vragen ex artikel 40 RvO over hardstylefeest "Dedicated" aan de 
Cattenbroekerplas 

Geacht college, 

In de media (RTVUtrecht dd 24 maart) staat dat Organisator X-sense nog geen vergunning 
heeft voor het hardstylefeest 'Dedicated', maar toch is begonnen met kaartverkoop. Het feest 
moet plaatsvinden op 11 juli aan de Cattenbroekerplas in Woerden. Er worden zo'n 4.000 
mensen verwacht. 
Op de website van de organisator is te lezen dat het feest start om 12.00 uur en duurt tot 23.00 
uur. Kaartverkoop fase 1 is al afgerond. 
Tegen het bestemmingsplan dat het dancefestival moet toestaan, is bezwaar ingediend door 
omwonenden. Zij vrezen o.a. parkeerproblemen en gevaarlijke situaties. De Raad van State kijkt 
nog naar de bezwaren van de omwonenden. Het proces van goedkeuring is nog niet afgerond 
en gaat nog zeker tot half april duren. Omwonenden hebben al aangekondigd dat ze zullen 
blijven protesteren tegen de komst van het dancefestival. 

De fractie ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en heeft de volgende 
vragen aan het college: 

1. Is het college op de hoogte van de organisatie van het hardstylefeest? 

2. Is er bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning? 

3. Bent u op de hoogte van het proces van goedkeuring door de Raad van State en de 
stand van zaken met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het 
bestemmingsplan? 

4. Zo ja, wat is de reactie van het college hierop? 

5. Is er een proactieve rol weggelegd voor het college? 

6. Hoe wordt er dan omgegaan met sluitingstijden en mogelijke geluidsoverlast? 

7. Op welke wijze is de veiligheid van deelnemers aan het evenement en aan passanten 
geborgd? 

8. Hoe gaat het college om met de door de omwonenden te verwachten 
parkeerproblemen? 

Namens de fractie ChristenUnie/SGP 
Henk van der Griendt 
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