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Geachte heer Fiselier,   

 

 

Op 21 februari 2022 heeft u een aanvraag ingediend voor het organiseren van de “Jan Janssen 
Classic” fietstoertocht. In deze brief licht ik mijn besluit toe. 

 
Besluit 

 Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen, verleen ik 

u een vergunning en ontheffing voor de organisatie van de fietstourtocht “Jan Janssen 
Classic” op 25 juni 2022. 

 Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet verlenen wij u een ontheffing voor het 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken en geringe etenswaren op 25 juni 2022 

  

 Corona maatregelen 
 U bent als organisator verantwoordelijk dat eventuele corona maatregelen voor evenementen 

worden nageleefd. 

 
Voorschriften ontheffing van de Alcoholwet 
 Deze ontheffing of een kopie daarvan is tijdens en op de plaats van de verstrekking van    

zwakalcoholhoudende dranken aanwezig; 
 Gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag geen sterke drank 

op het evenemententerrein aanwezig zijn, noch worden toegelaten dat zodanige drank aan 
het publiek wordt verstrekt;  

 Naleving voorschriften: gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt, 
moet u, als persoon onder wiens onmiddellijke leiding de drankverstrekking plaatsvindt zoals 
bedoeld in de Alcoholwet, aanwezig zijn en erop toezien dat de in deze ontheffing vermelde 
voorschriften op correcte wijze worden nageleefd;  

 Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is 
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, of aan een persoon die deze drank 
doorgeeft aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar;  

 Nabij de plaats waar zwak-alcoholhoudende drank zal worden verstrekt, moet op duidelijk 
leesbare en zichtbare wijze aan het publiek kennis worden gegeven dat aan personen 
beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt;  

 Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen ter zake van het verstrekken van zwak-
alcoholhoudende drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik 
wordt gemaakt;  

 Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun gedrag aanstoot 
geven, moeten worden geweerd of verwijderd;  

 Het is verboden alcoholhoudende dranken te verstrekken aan een persoon die in kennelijke 
staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs verkeert;  
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 Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, moeten voor het publiek 
steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn;  

 U verstrekt alleen drank in kunststof bekers. Het gebruik van glas in de openbare ruimte is 
niet toegestaan;  

 Het schenken van zwak-alcoholhoudende drank moet geschieden onder de 
verantwoordelijkheid van de heer C. van Nieuwenhuijsen, geboren op 6 december 1945, een 
vergunninghouder als bedoeld in de Alcoholwet dan wel een natuurlijk persoon die in het 
bezit is van een geldig(e) diploma/verklaring Sociale Hygiëne. 

 

Verkeer: 
 Deelnemers aan de ronde volgen de normaal geldende verkeersregels; 
 Op de rotonde Mansholtlaan - Droevendaalsesteeg moeten twee beroepsverkeerregelaar 

aanwezig zijn om het verkeer te regelen en naar de parkeerterreinen te geleiden; 
 Het team van verkeersregelaars voor het parkeren moet er op toe zien dat auto’s worden 

geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerterreinen; 
 Conform de afspraak zal de organisatie gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen van 

de campus; 
 Ervan uitgaande dat er geen gebruik wordt gemaakt van de parkeerterreinen aan de 

oostzijde van de Mansholtlaan, zijn er geen snelheid vertragende maatregelen op de rotonde 
Mansholtlaan - Droevendaalsesteeg noodzakelijk; 

 Op het kruispunt Nijenoord Allee – Bornsesteeg moeten er tussen 06.00 en 18.00 uur 
minimaal twee verkeerregelaars aanwezig zijn; 

 Het instellen van een geslotenverklaring van het evenemententerrein rond de sporthal. Deze 
maatregel moet worden aangegeven door het plaatsen van een of meerdere schrikhekken 
met de borden C12 en C13 overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990; Deze maatregel zal 
worden gesteld op zaterdag 25 juni 2022. Parkeren langs de rijbaan is niet toegestaan; 

 Er wordt geen toestemming verleend om te mogen parkeren aan de Bornsesteeg tussen 
Droevendaalsesteeg en Kielekampsteeg aan beide zijden van de weg. U moet hiervoor 
borden plaatsen (E01); 

 Bij onoverzichtelijke kruisingen, plaatst u bordjes met een melding dat er een toertocht 
gaande is; 

 Door de bouwactiviteiten op de campus kunnen wegen deels zijn afgesloten, u zorgt voor 
bewegwijzering van de wandelroutes over de Campus ivm het evenement; 

 Deze beschikking is afgegeven voor de wegen en openbare ruimte in beheer bij de gemeente 
Wageningen. voor het gebruik van wegen van andere wegbeheerders en gemeenten moet u 
hiervoor een vergunning of toestemming krijgen van de betreffende instantie.  

 

Algemene voorschriften 

 Alle door de politie, brandweer en/of daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente te 
geven aanwijzingen en/of bevelen moeten worden opgevolgd; 

 Er moeten voor de activiteiten werkzaamheden worden verricht, zoals het afsluiten wegen, 
plaatsing verkeersborden, aankondiging, wegsleepregeling etc, U moet hiervoor zelf zo 
spoedig mogelijk contact op nemen met team Beheer(tel. 0317-492926). De kosten, 
verbonden aan de werkzaamheden of diensten worden bij u in rekening gebracht; 

 Omwonenden mogen geen onnodige hinder of overlast ondervinden. Deze moeten uiterlijk 
twee weken voor het evenement schriftelijk geïnformeerd worden. In de brief moet u ook een 
telefoonnummer vermelden zodat u ook voor bewoners bereikbaar bent tijdens het 
evenement; 

 Het is niet toegestaan een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe 
een intekenlijst aan te bieden; 

 Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten (politie, brandweer, ambulance) 
moet een doorgaande route met een breedte van 3.5 meter en een hoogte van 4.20 meter 
worden vrijgehouden; 

 De hekken welke voor de afzettingen worden gebruikt, moeten onmiddellijk en zonder gebruik 
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van hulpmiddelen te kunnen worden verwijderd; 
 Brandkranen moeten ten alle tijden worden vrijgehouden voor direct gebruik; 

 

Milieu 
 Het gebruik van glas en wegwerpbekertjes is in de openbare ruimte is niet toegestaan;  
 Het oplaten of uitdelen van ballonnen, gebruik van confetti shooters etc. is niet toegestaan; 
 Het gebruik van single-use plastic (rietjes, wegwerpbestek, plastic eetbakjes, etc.) moet 

zoveel mogelijk worden vermeden; 
 Afvalwater mag niet worden geloosd op het riool of hemelwaterafvoering. Dit moet door u 

worden ingezameld en afgevoerd; 
 U moet bij de locaties voldoende afvalbakken (minicontainers) plaatsen; 
 De vergunninghouder moet er voor zorgen dat het terrein, de route, de start en finishlocaties 

etc. na afloop van afval, krijtpijlen, graffiti en dergelijke wordt gereinigd en veegschoon wordt 
opgeleverd. Het afval moet door u zelf worden meegenomen. Indien dit voorschrift niet wordt 
nagekomen zal Beheer en Realisatie de locatie op uw kosten reinigen; 

 Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1min) veroorzaakt door het 
evenement mag, gemeten op de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige 
objecten niet meer bedragen dan: 
1. 50 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur in de uren waarin het   

evenement plaatsvindt. 
2. 45 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur in de uren waarin het 

evenement plaatsvindt, in de nachtelijke uren zijn er geen activiteiten. 
3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. 
4. Buiten de tijden waarin het evenement plaatsvindt mag er geen muziek ten gehore worden 

gebracht. 
5. De evenementen eindigen uiterlijk op het afgesproken tijdstip. 
6. Alle meetwaarden dienen zonder toepassing van de strafcorrectie voor muziekgeluid aan 

bovenstaande normen getoetst te worden.  
 

Technische Hygiënezorg  

 De organisator moet in het kader van een vergunning voor een evenement voldoen aan de 
richtlijnen voor evenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.  

 Zorg voor voldoende toiletten met toiletpapier. Bepaal het aantal benodigde toiletten aan de 
hand van bovengenoemde factoren. U mag 75 % van de herentoiletten vervangen door 
urinoirs of plaszuilen. Eén plaskruis of plaszuil geldt als 4 urinoirs. Ook kunnen plasgoten 
worden gebruikt. 50 cm plasgoot geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u 
veel kinderen op het evenement verwacht; 

 Uitgangspunt 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers; 
 Zorg voor één of meerdere gehandicapten toiletten inclusief faciliteiten; 
 Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser en 

wegwerphanddoekjes, plaats een afvalbak in of direct naast de toiletruimten, zorg voor 
voldoende verlichting in de toiletruimten; 

 Voer het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten 
af via bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks (die door 
een gespecialiseerd bedrijf leeggemaakt moeten worden);  

 Maak de toiletten en wastafels schoon volgens een schoonmaakplan. 
 Zorg dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is; 
 Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties 

van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006), en aan de aansluitvoorwaarden van 
het waterbedrijf. Houd er rekening mee dat er een apart waterwerkblad (1.4H) is voor 
tijdelijke drinkwaterinstallaties waaraan u moet voldoen; 

 Afwijkingen zijn alleen toegestaan op basis van een risicoanalyse en in overleg met het 
waterleidingbedrijf. U kunt deze werkbladen gratis downloaden via www.infodwi.nl  
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Veiligheid (Coördinatiepost/calamiteiten USC De Bongerd 06-22173317)  

  
 U moet zich houden aan het veiligheidsplan behorend bij het draaiboek; 
 U zorgt er voor dat de deelnemers bekend zijn met de door u uitgezette route en de 

verkeerssituatie bij de diverse kruispunten; 
 De organisatie registreert alle deelnemers aan de fietstoertocht aan de hand van een 

identiteitsbewijs op een centrale lijst. Alle fietsen worden voorzien van een nummer dat 
eveneens geregistreerd wordt op de centrale lijst zodat de koppeling deelnemer / fiets is 
vastgelegd. De gegevens van de lijst (identiteit van de deelnemer) worden op aanvraag van 
de hulpverleningsdiensten aan hen verstrekt.  

 Rond het parcours moeten, voldoende baancommissarissen aanwezig zijn; 
 U moet zich houden aan de route, zoals deze is aangegeven in de door u overge legde 

routebeschrijving en zorg te dragen dat de nodige verkeersmaatregelen stipt worden 
toegepast; 

 U moet zich houden aan het regelelement van het (NTFU) en de nodige maatregelen treffen.  

 De betrokken personen binnen het evenement zijn voor aansprakelijkheid verzekerd via de 

collectieve verzekering van de NTFU. 

 

Voorwaarden GHOR 
 Er zijn tenminste twee EHBO’ers aanwezig per 500 tot 1000 gelijktijdige bezoekers, voor de 

duur van het gehele evenement. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO’ers 
ingevuld worden door BHV’ers zonder neventaak gedurende het evenement; 

 Vanaf 1000 bezoekers die op hetzelfde moment aanwezig zijn, moet per 500 bezoekers meer, 
één EHBO'er toegevoegd worden; 

 Een AED-apparaat en een gecertificeerde AED-bediener zijn altijd aanwezig; 
 De organisator moet in het kader van een vergunning voor een evenement voldoen aan de 

richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. 
De actuele richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen van het 
LCHV via http://www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid/; 

 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bureau GHOR via 088 – 355 62 87   
 

Wegwerkzaamheden 
De organisator is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de doorgang over de geplande 
route in verband met wegwerkzaamheden. Voor actuele wegwerkzaamheden kan onderstaande 
website worden geraadpleegd:  
https://www.gelderland.nl/Overzicht-provinciale-wegen.html 
 
Kosten 

 
Bezwaar 
Bent u het met het besluit niet eens? Dan wil ik u vragen om eerst telefonisch contact op te 
nemen met de behandelend ambtenaar. Deze kan dan samen met u het besluit doornemen en 
uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken.  
 
Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de verzenddatum 
van het besluit een bezwaarschrift stuurt naar de burgemeester van de gemeente 

Omschrijving Bedrag 

Evenementen vergunning 
Ontheffing alcoholwet 
totaal  

€  26,97 
€  89,11 
€116,08 

http://www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid/
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Wageningen. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kan worden 
genomen, omdat het te laat binnen is. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de 
bijlage bij dit besluit: "Bezwaarmogelijkheden tegen besluiten volgens de Algemene wet 
bestuursrecht". 
 
Vragen / Contact 

Heeft u nog vragen over deze vergunning dan kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar,  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens de burgemeester van Wageningen, 
Manager Publieke Dienstverlening 
 
 
A. Klop 
 
De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 
 


