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Vergunning evenementen  Diverse 2 oktober 2017 

 
 
 
Geachte heer Fiselier, 
 
Op 7 augustus 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het organiseren van het 
evenement Wageningse Wintertocht I en II. Deze evenementen zijn op 11 november 2017 en 27 december 
2017 van 08.00 uur tot 17.00 uur. De activiteiten worden gehouden aan het Nudepark in Wageningen, 
Nederland, en langs een route zoals u dat op tekening heeft aangegeven. De op en afbouw van beide dagen 
geschiedt in de ochtend op de dagen van het evenement.  
 
De volgende onderdelen maken deel uit van deze vergunning: 
-  Indelingstekening(en) 
 
Besluit 
-  Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, verleent de burgemeester u de  
 benodigde vergunning voor hetgeen hierboven omschreven. 
 
Eventuele overige vereisten, benodigde vergunningen en ontheffingen 
-  Wij adviseren u om vijf werkdagen voorafgaand aan uw evenement de route te controleren op eventuele  
 wegwerkzaamheden via www.bereikbaargelderland.nl 
-  Handelen of nalaten dat nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, moet achterwege worden  
 gelaten. Is dit niet mogelijk, dan moeten alle maatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen  
 worden verlangd, om de gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden  
 voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (artikel 2 Flora- en faunawet). 
-  De verleende vergunning/ontheffing ontslaat u niet van uw plicht om voldoende zorg in acht te nemen  
 voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving (artikel 2 Flora- en  
 faunawet). 
-  In verband met werkzaamheden op de Noord Ginkel, alternatieve route opmaken en in overleg met  
 gemeente vaststellen. Contactpersoon is de heer J. van Gooswilligen 
-  Bij de oversteken van gevaarlijke wegen, provinciale wegen of drukke wegen, dienen verkeersregelaars  
 te worden ingezet. 
 
 
Algemeen geldende voorschriften 
De volgende algemeen geldende voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Specifieke 
voorschriften voor uw evenement zijn na te lezen in de bijlagen. 
 
- U bent zelf aanwezig tijdens het evenement. 
- Neemt u deze vergunning mee naar het evenement zodat u deze wanneer nodig kunt laten zien. 
- Uw vergunning is persoonsgebonden. U mag de vergunning niet aan een ander geven. 



 
 
 

 
 
 

- Tijdens het evenement moet u aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente 
 uitvoeren. 
-  Als u niet voldoet aan de voorschriften trekken wij uw vergunning in. 
 
Evenemententerrein 
- Vraagt u zelf toestemming aan de eigenaren of beheerders van het evenemententerrein. 
 - Zorgt u voor voldoende afsluitbare afvalbakken op het evenemententerrein. 
- Maak de gebruikte terreinen en/of wegen na afloop van het evenement schoon. Doet u dit niet, dan 
  maakt de gemeente het terrein schoon. Deze kosten komen voor uw rekening. 
- U mag geen spandoeken en kabels bevestigen aan bomen of lichtmasten. 
 
Hulpdiensten 
Zorgt u ervoor dat tijdens het evenement wegen en panden bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. 
Plaatst u obstakels op de weg, zoals bijvoorbeeld hekken? Hou dan een strook met een breedte van 
tenminste 4,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrij. Zo kunnen de hulpdiensten langs de obstakels. 
Let erop dat u de brandkranen vrij houdt. 
 
Telefonische bereikbaarheid organisatie 
De contactpersoon van de organisatie moet vanaf één uur voor tot één uur na de verschillende activiteiten 
telefonisch bereikbaar zijn op 0317-411494, contactpersoon Toertocht coördinator (in clubhuis). 
 
Bijlagen met specifieke voorwaarden voor dit evenement 
-  Voorwaarden aan verkeer en veiligheid 
-  Ecologische voorwaarden 
 
Informeren buurtbewoners 
Wij verzoeken u de buurtbewoners van omliggende straten minimaal twee weken voor het evenement te 
informeren via een brief. Vermeldt hierin de activiteiten en de wijze waarop u geluidsoverlast gaat 
voorkomen. Zet in de brief ook het telefoonnummer waarop buurtbewoners klachten kunnen melden. Stuur 
de brief uiterlijk twee werkdagen voor de activiteit naar evenementen@ede.nl. Een voorbeeldbrief vindt u op 
onze website www.ede.nl/evenementorganiseren. 
 
Aansprakelijkheid 
-  De vergunninghouder is verplicht schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan ten  

openbare dienste bestemde zaken toebrengt, te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke  
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel  
derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.  

-  Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet  
is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.  

-  De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten de zowel de  
materiële als de letselschade dekt, die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is  
afgegeven.  

-  De organisatie dient het evenement zodanig te organiseren dat aan alle wettelijke  
veiligheidsvoorschriften, evenals alle verzekeringstechnische voorschriften ter bescherming van  
organisatie, deelnemers, publiek en derden evenals goederen van voormelde natuurlijke  
rechtspersonen, wordt voldaan. 

 
Kosten 
De kosten die wij bij deze vergunning in rekening brengen zijn: € 34,60 (leges artikel 2:25 APV). 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de afdeling Leefomgeving & Veiligheid op bovenstaand 
telefoonnummer voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit. U doet dit door het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken 
onder het tabblad ‘aanvragen’. U mag ons ook een brief sturen. 
 
Als u ons een brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden? 
* uw naam, adres en telefoonnummer 
* de datum waarop u uw brief schrijft 
* een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
* het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij 
* de redenen waarom u bezwaar maakt 
* uw handtekening 

 
 

http://www.ede.nl/evenementorganiseren
http://www.ede.nl/bezwaarmaken


 
 
 

 
 
 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over uw evenementenvergunning? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via 
bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook e-mailen naar evenementen@ede.nl 
 
Namens de burgemeester, 
met vriendelijke groet, 

  
Jeroen Anbergen, 
Afdelingsmanager Veiligheid 

mailto:evenementen@ede.nl


Bijlage veiligheidsvoorwaarden 
behorende bij vergunning 74241 
 
-  U zorgt voor voldoende perso(o)n(en) begeleiding. 
-  U dient zich te houden aan de door u opgegeven route. 
 
EHBO 
Bij minder dan 500 gelijktijdige bezoekers, zorgt u minimaal voor 2 BHV'ers zonder neventaak voor de duur 
van de activiteit.  
 
Voorwaarden EHBO 
-  Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd aanwezig. 
-  Het evenemententerrein moet gegarandeerd toegankelijk zijn voor de aan- en afvoer van  

ambulances. 
-  In geval van vragen kunt u contact opnemen met het bureau GHOR via 088 – 355 62 87 of via  

ghor@vggm.nl 
 
 



Bijlage ecologische voorwaarden 
behorende bij vergunning 74241 
 
-  De gemeente Ede gaat er van uit dat u uw evenement getoetst heeft aan de Wet  

Natuurbescherming en dat u, indien noodzakelijk, op basis van de Wet Natuurbescherming  
beschikt over een vergunning of ontheffing van de Provincie. 

-  De verleende vergunning/ontheffing ontslaat u niet van uw plicht om voldoende zorg in acht te  
nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving  
(artikel 1.11). 

-  Handelen of nalaten dat nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, moet achterwege  
worden gelaten. Is dit niet mogelijk, dan moeten alle maatregelen worden genomen die  
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om de gevolgen te voorkomen of, voor zover die  
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te  
maken (artikel 1.11). 

 
In verband met werkzaamheden op een deel van de route, is de Noord Ginkel niet bereikbaar. In 
samenwerking met Jochem van Gooswilligen wordt er een alternatieve route opgemaakt. 
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