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Bijzonderheden

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, ieder voor zover
het hun bevoegdheden betreft;
Overwegende dat
De gemeente Zundert een samenwerkingsovereenkomst wenst af te sluiten met de Stichting Bij Anna en
Staatsbosbeheer om het mogelijk te maken dat genoemde stichting op een deel van de voormalige
Assortimentstuin het plan 'Anna's Tuin' wil realiseren;
Het wenselijk is om het gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst mogelijk te maken dat op
de locatie 'Anna's Tuin' evenementen georganiseerd kunnen worden;
Het initiatief een grote (potentiële) maatschappelijke meerwaarde genereert en de beoogde evenementen
veelal een culturele of maatschappelijke achtergrond hebben
Het huidige evenementenbeleid het niet mogelijk maakt om op de beoogde locatie van 'Anna's Tuin' meerdere
evenementen per jaar te organiseren;
Het initiatief past in het streven van de gemeente Zundert om als regiegemeente nadrukkelijker de
samenwerking met de inwoners te zoeken en initiatieven vanuit de samenleving welwillend tegemoet te
treden;
Besluiten derhalve vast te stellen het:

Besluit pilot afwijking nota evenementenbeleid ten behoeve van evenementen in Anna's
Tuin

Artikel 1
De criteria die behoren bij het locatieprofiel 'Buitengebied (voor zover niet specifiek benoemd)' zoals die in de
Nota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016 zijn vastgelegd, worden gedurende de looptijd van de
samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van Anna's Tuin, buiten werking gesteld voor wat
betreft het maximaal aantal meldingsplichtige en A-evenementen per jaar op de locatie Anna's Tuin.

Artikel 2
Deze verruiming laat onverlet dat voor ieder vergunningplichtig evenement de aanvraag wordt getoetst aan de
daarvoor geldende regelgeving en beleid alsmede aan de afspraken die in de samenwerkingsovereenkomst zijn
vastgelegd ten aanzien van het aantal en soort evenementen.

Artikel 3
Na afloop van de pilotperiode, of zoveel eerder wanneer het vigerende evenementenbeleid wordt aangepast,
wordt bezien of deze pilot een structureel karakter kan krijgen.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit pilot afwijking evenementenbeleid ten behoeve van Anna's Tuin.
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