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Helmond, 30 mei 2017 
 

Ons kenmerk: 2016-X1143 Tel.nummer: 587538 

Onderwerp: weigering omgevingsvergunning 
Zaaknummer: 1328999 

Uw kenmerk:  Uw bericht van: 

   

 
Geachte heer                , 
 
U heeft op 19 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het organiseren 
evenement in park (Foodstock & Foodtruck festival, 25, 26 en 27 augustus 2017). De aanvraag gaat over de 
locatie Warandepark, rondom de vijver en is geregistreerd onder nummer 2016-X1143. 
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. 
 
Weigeren omgevingsvergunning 
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te weigeren. Het besluit met de motivering en de vermelding 
van de bezwaarmogelijkheid is als bijlage bijgevoegd. 
 
Overige informatie 
Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op. Ik ben te bereiken op telefoonnummer 587538 of e-
mailadres: omgevingsvergunningen@helmond.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevrouw A. van Vijfeijken 
medewerker Team Vergunningen 
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WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond besluiten 
 
Verzoek 
gezien het verzoek ingekomen d.d. 19 december 2016 met bijlagen van: 
naam                           Minority Events B.V. 
adres  
postcode+woonplaats                Valkenswaard 
om een omgevingsvergunning voor het project met als omschrijving “organiseren evenement (foodstock & 
foodtruck festival, 25, 26 en 27 augustus 2017)” in het Warandepark rondom de vijver. 
 
Overwegingen 
Bij de beoordeling is het volgende overwogen: 
-het gebruik voldoet niet aan de regels van het geldende bestemmingsplan Buitengebied, want in het 
bestemmingsplan is sprake van een bestemming “groen” (met ter plaatse van het Caratpaviljoen+tribune de 
functie-aanduiding “cultuur- en ontspanning”), en deze bestemming biedt niet rechtstreeks ruimte voor de 
organisatie van grootschaliger en planologisch relevante evenementen; 
-artikel 2.12, lid 1, a 2 van de Wabo, in combinatie met artikel 4, lid 11 van bijlage 2 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) een juridische basis biedt om eventueel via de verlening van een 
omgevingsvergunning een dergelijke tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan; 
-het verlenen van medewerking niet gerechtvaardigd wordt geacht, omdat de aard en omvang van het 
evenement van dien aard zijn, dat er sprake is van een ongewenste inbreuk op de bestemming, mede gelet 
op de “parkachtige en groene omgeving”, die zich uit ruimtelijk oogpunt minder goed leent voor dit soort 
grootschaligere (zich mede over de avondperiode uitstrekkende) planologisch relevante evenementen, e.e.a. 
mede gelet op de parkeer- en geluidsoverlast die dit voor de bebouwde omgeving mee kan brengen (wat 
met de vorig jaar opgedane ervaringen ook is gebleken). 
 
Besluit 
de gevraagde omgevingsvergunning - gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - te 
weigeren:  
 
Helmond, 30 mei 2017. 
namens burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevrouw A. van Vijfeijken 
medewerker Team Vergunningen 
 
Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening 
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw 
bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. 
Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. 
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het 
bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
(argumenten) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft overigens geen schorsende werking voor het 
besluit. Voor een voorlopige voorziening kunt u zich wenden tot De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site 
van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. 
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