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Artikel 1. Aantal vergunningen en locatie
o

Per kalenderjaar zal maximaal aan twee circussen een speelvergunning worden
verleend op de (2e) parkeerplaats aan de Thoelaverweg (achter de Jumbo);

o

Per kalenderjaar zal aan maximaal 3 circussen zal een speelvergunning worden
verleend als het circus plaats zal vinden op een particulier terrein of op een terrein van
GZH én er toestemming is verkregen van de rechthebbende. Tegen de gekozen locatie
dienen door brandweer en politie geen bijzondere bezwaren te zijn.

Artikel 2. Omvang circus
Geen onderscheid wordt gemaakt naar omvang van het circus. De voorwaarde voor het
evenemententerrein aan de Thoelaverweg is wel, dat het gehele circus dus de tent
inclusief artiestenwagens, transportwagens, etc. qua omvang past op het
evenemententerrein. Hierbij moet rekening worden gehouden met een calamiteitenroute
op het evenemententerrein (vrije doorgang van 3,5 m) voor de hulpverleningsdiensten
van/naar de Kaaisingel, de N218 en de Thoelaverweg. De oppervlakte van het
evenemententerrein is op bijbehorende kaart weergegeven. Deze zal aan iedere kandidaat
worden toegezonden, zodat zij kunnen berekenen of hun circus qua maatvoering past.
Artikel 3. Periode van optreden.
Er wordt in beginsel een periode van minimaal 6 weken aangehouden tussen twee
circussen of een circus en hiermee vergelijkbaar evenement (kermis,
acrobatiekevenementen, helldrivers, ijsshows etc.) op het evenemententerrein aan de
Thoelaverweg.
Artikel 4. Datum van indiening aanmelding volgende evenementenjaar
De uiterlijke indieningsdatum is 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarin de optredens plaatsvinden. Een definitieve beslissing wordt uiterlijk 15 januari
(afhankelijk van de regionale evenementenkalender) genomen en aan de circussen
medegedeeld.
Artikel 5. Vereisten voor de aanmelding.
Een aanmelding dient het volgende te bevatten:
a.

een periode van optreden;

b.

de locatie van optreden; ingeval er sprake is van andere grondeigenaar dan de
gemeente, dient een verklaring te worden overgelegd met de toestemming van de
rechthebbende of

c.

een verklaring dat het circus qua maatvoering past op het evenemententerrein aan de
Thoelaverweg;

d.

een lijst van dieren, indien het circus hiermee optreedt.

Artikel 6. Selectiecriteria.
Bij de keuze voor een circus worden de volgende criteria gehanteerd:
a.

De speelvergunningaanvraag moet volledig en tijdig, dit wil zeggen voor 1 november
van het voorafgaande jaar, aangevraagd worden bij de burgemeester van de
gemeente Brielle;

b.

Bij meerdere circussen die vergunning aanvragen krijgen circussen zonder acts met
dieren de voorkeur. Aan circussen met acts met "wilde" dieren wordt geen vergunning
verleend. Hieronder zijn in principe begrepen de van nature in het wild levende dieren,
niet zijnde vee of te houden huisdieren, die in circussen plegen op te treden zoals
olifanten, grote katachtigen als tijgers en leeuwen, beren, apen etc;

c.

Circussen aan wie nog niet eerder een vergunning werd verleend komen het eerst aan
bod. Vervolgens komt de aanvrager aan bod aan wie het langst geleden een aanvraag
is verleend. Circussen die in het voorafgaande jaar een speelvergunning hebben
gekregen van de gemeente Brielle komen niet in aanmerking voor een nieuwe
vergunning. Een uitzondering op deze regel zal worden gemaakt indien er onvoldoende
aanvragen zijn ingekomen;

d.

Het ingediende circusboek en calamiteitenplan moeten positief zijn beoordeeld door
brandweer en/of politie;

e.

Objectieve waarnemingen en ervaringen van de afgelopen jaren wegen mee.

f.

Objectieve ervaringen van andere gemeenten waarin de kandidaat heeft opgetreden
wegen mee.

g.

Indien het verleden jaar een speelvergunning is verleend aan een circus met een zeer
vergelijkbaar thema kan dit een argument zijn om een circus geen speelvergunning te
verlenen. Dit mag maximaal twee jaren voorkomen. Hierna mag dit criterium niet
meer meewegen om alle circussen een gelijke kans te bieden.

Artikel 7. Definitieve aanvraag speelvergunning
Een ontvankelijke aanvraag d.w.z. een volledig ingevuld gegevensformulier voor het
organiseren en uitvoeren van een evenement (vastgesteld 13 juli 2010), voorzien van alle
vereiste bijlagen, moet zijn ingediend maximaal 8 weken voordat het evenement
plaatsvindt.
Artikel 8. Indieningvereisten
Een aanvraag dient naast de vereisten van artikel 7 te bevatten:
a.

een situatietekening waarin een calamiteitenroute is opgenomen voor de
hulpverleningsdiensten van 3,5 m van/naar de Kaaisingel, de N218 en de
Thoelaverweg;

b.

een circusboek met alle technische gegevens van de tent, de muziekinstallatie, een
stoelenplan, het aantal stoelen en indien van toepassing een lijst van dieren.

c.

Een calamiteitenplan in verband met tent en eventuele dieren.

Artikel 7. Duur speelvergunning
Het maximaal aantal dagen van een speelvergunning is 3 dagen. Een eventuele verlenging
kan worden besproken met de gemeente alvorens de speelvergunning te verlenen.
Artikel 8. Vergunningvoorschriften

Door de burgemeester kunnen voorschriften verbonden worden aan de te verlenen
vergunning. Naast algemene voorschriften wordt in ieder geval in de voorschriften
opgenomen:
a.

indien van toepassing specifieke voorschriften over het gebruik van het
evenemententerrein aan de Thoelaverweg (zie artikel 14 tot en met 19)

b.

de brandveiligheidsvoorschriften;

c.

het calamiteitenplan (waarin opgenomen de inrichting van het terrein en de
plattegrond/ inrichting van de tent).

Artikel 9. Niet-naleving vergunningvoorschriften
Bij niet naleving van de in de vergunning gestelde voorschriften of het niet naleven van
aanwijzingen van het bevoegde gezag, dan wel bij wangedrag van of gevaarzetting door
aanwezige werknemers of dieren kan een circus worden aangezegd bepaalde maatregelen
te treffen of zich te verwijderen buiten de gemeentegrenzen. Een circus kan voor
maximaal twee jaren worden uitgesloten van inschrijving.
Artikel 10. Besloten circusvoorstellingen.
Besloten circusvoorstellingen waarvoor geen entreegelden worden geheven ten behoeve
van speciale doeleinden zoals bedrijfsfeesten en opvoeringen voor scholen vallen buiten dit
beleid. Deze voorstellingen worden op grond van artikel 2:25 van de APV Brielle 'regulier’
behandeld.
Artikel 11. Tijdelijke reclameborden
Voor lokale evenementen mogen maximaal 8 sandwichborden/driehoeksborden op 8 vaste
locaties worden aangebracht gedurende 7 dagen vóór de eerste voorstelling en moeten
worden verwijderd direct na de laatste voorstelling.
Artikel 12. Leges
Ingevolge de legesverordening van de gemeente Brielle voor het betreffende jaar zijn
leges verschuldigd bij verlening van de gevraagde vergunning. Voor ingebruikname van
gemeentegrond is ingevolge de precarioverordening precariobelasting verschuldigd.
Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden
Indien het circusterrein in dusdanige staat is dat gemeente en/of brandweer het niet
verantwoord achten om een circus te laten plaatsvinden behoudt de gemeente zich het
recht voor een andere tijd of andere locatie dwingend aan het geboekte circus voor te
leggen.
Gebruik evenemententerrein Thoelaverweg:
Artikel 14. Schoon opleveren evenemententerrein
De vergunninghouder moet het terrein en bijbehorende groenvoorziening (gazons,
bermen, e.d. bezemschoon opleveren.
Artikel 15. Afvoeren van afvalstoffen
De vergunninghouder is verplicht afvalstoffen tengevolge van de aanwezigheid van het
circus op het terrein (zoals de huishoudelijke afvalstoffen van de circusmedewerkers, mest
van dieren e.a. afvalstoffen) af te voeren.
Artikel 16 aanwezigheid transportmiddelen e.d.

Het is niet toegestaan caravans, vrachtwagens en andere transportmiddelen te plaatsen op
bermen en gazons, tenzij de beheerder openbare ruimte (zie artikel 18) hiervoor
toestemming heeft verleend.
Artikel 17. Stroom en water
Jaarlijks worden bedragen vastgesteld voor het gebruik van water (per m3) en stroom (per
kw) op het evenemententerrein aan de Thoelaverweg. De kosten van het verbruik worden
in mindering gebracht op de waarborgsom (zie artikel 19). Het verbruik wordt vastgesteld,
voordat het terrein wordt vrijgegeven (zie artikel 18).
Artikel 18. Nulmeting
Vóórdat de circusexploitant-vergunninghouder het evenemententerrein aan de
Thoelaverweg mag betreden, dient deze contact op te nemen met de beheerder openbare
ruimte van de gemeente Brielle (0181-479180). Een nulmeting van het terrein wordt
vastgelegd in een rapportage, die door zowel de circusexploitant als de beheerder wordt
ondertekend. De circusexploitant mag het evenemententerrein pas verlaten, nadat de
beheerder het terrein heeft vrijgegeven. Hiertoe dient de circusexploitant na afloop van
het evenement contact op te nemen met de beheerder. Het terrein wordt pas vrijgegeven,
nadat beide partijen een rapportage over de staat van het terrein (verharding en
bijbehorende gazons, bermen Thoelaverweg) en het verbruik van stroom en water hebben
ondertekend. Hieruit kunnen eventuele kosten voortvloeien, die of in mindering worden
gebracht op de waarborgsom (zie artikel 19) of die - bij ernstige schade - verhaald worden
(met verrekening van de resterende waarborgsom).
Artikel 19. Waarborgsom
Van circussen wordt een waarborgsom gevraagd van € 1.000,00. Dit bedrag moet uiterlijk
7 dagen vóór de eerste speeldag zijn ontvangen en zal uiterlijk 14 dagen na de laatste
speeldag worden teruggestort, e.e.a. na eventuele verrekening van kosten. Is dit bedrag
niet ontvangen, dan wordt geen toestemming verleend om het evenemententerrein in
gebruik te nemen (geen toegang geven tot evenemententerrein).
Artikel 20. Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in op de dag na die van de bekendmaking.

