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Geachte heer Kroon, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Koningsdag. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Wat is in de beschreven casus het advies geweest van politie en/of brandweer (VRU)? 
 
Antwoord 1 
De adviezen van brandweer en politie zijn veel omvattend en betreffen alle relevante aspecten. 
Meer specifiek op de hekken heeft de politie vanuit crowdmanagement  het plaatsen van hekken 
geadviseerd.  
 
Vraag 2 
Wat was de overweging van de burgemeester om het tijdelijke evenemententerrein Kaatsbaan te 
laten afsluiten met hekken? 
 
Antwoord 2 
In de advisering is aangegeven dat bij afsluiting van het evenemententerrein met hekken, gezien 
vanuit het perspectief van crowdmanagement, het evenement beter beheersbaar is. Dit advies is 
overgenomen door de burgemeester. 
 
Vraag 3 
Is er sprake van een mogelijke aanpassing aanvraagtermijn vergunning? Zo ja, wanneer is dit te 
verwachten en wat wordt dan de aanvraag periode waarmee de vergunninghouders rekening 
dienen te houden? 
 
Antwoord 3 
Het betreft hier een B evenement. De indieningstermijn hiervoor is 12 weken. In het verleden is 
coulance betracht ten aanzien van de indieningstermijn. In de toekomst zal dit niet meer gebeuren 
omdat deze termijn nodig is voor een integrale advisering. 
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Na het indienen van deze raadsvragen is een RIB (#27) rondgestuurd. Hierin wordt specifiek op de 
geschetste situatie ingegaan. 

   
  Met vriendelijke groet, 
 
  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
  René Jansen 
  Programmamanager Veiligheid 


