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Geachte Raad,
De afgelopen jaren is het Ice Event georganiseerd bij de Haven. Dit verliep goed, maar de tent
stond wel dicht op de bebouwde omgeving. Daarom is de organisatie op zoek gegaan naar een
andere locatie en heeft het Berkheiveld voorgesteld, nabij de parkeerplaats. Om dit mogelijk te
maken is er een stroomvoorziening nodig, om te voorkomen dat de organisatie dieselgeneratoren
in moet zetten, en een water- en rioolaansluiting.
Stroomvoorziening
Om het Ice Event van stroom te voorzien, wordt de evenementen-aansluiting van de Haven naar
het Berkheiveld verplaatst. Dit is een duurzame oplossing die ook kosten bespaart. Bij de Haven
wordt een marktaansluiting teruggeplaatst, zodat regulier gebruik en evenementen voorzien
kunnen worden van elektriciteit.
Deze wijzigingen zijn ook het ideale moment om het systeem van Slimme Marktstroom te
implementeren. Hiermee kunnen gebruikers, zoals marktkooplui, met een app stroom afnemen en
afrekenen. Op dit moment rekenen de gebruikers hun stroom af bij de kraamverhuurder, niet bij
de gemeente. Dit is een bijzondere situatie, die bijna nergens in Nederland meer voorkomt. De
kraamverhuurder heeft meerdere keren aangegeven van deze verantwoordelijkheid af te willen.
Met Slimme Marktstroom is dit mogelijk. Bovendien zorgt het ervoor dat de gemeente meer
controle en inzicht over stroomverbruik krijgt en markconforme kosten in rekening kan brengen.
Om ervaring op te doen met Slimme Markstroom, zal dit eerst worden toegepast bij de Haven. Als
dit goed ingeregeld is, kan het besluit worden genomen het ook bij het Berkheiveld gebruiken.
Water- en rioolaansluiting
Om het Ice Event mogelijk te maken is er water en een aansluiting op het riool nodig. Om te
voorkomen dat er slangen en buizen over het terrein lopen, is het doel de aansluitingen zo dicht
mogelijk bij de locatie van de tent te realiseren. Bij het aanleggen van deze twee aansluitingen
wordt ook een extra kabel ingegraven die ervoor zorgt dat de stroomaansluiting van het Ice Event
zo dicht mogelijk bij de tent komt te liggen.
Kosten
De kosten voor het verplaatsen van de evenementenaansluiting van de Haven naar het
Berkheiveld, het plaatsen van een marktaansluiting bij de Haven en het aanleggen van water- en
rioolaansluitingen op het Berkheiveld komt totaal uit op €50.000,-. Hiermee is geen rekening
gehouden in de begroting van 2021. Deze eenmalige investering wordt verwerkt in de najaarsnota.
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Planning
De organisatie heeft drie vergunningen aangevraagd: een evenementenvergunning,
omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de (nieuwe) Alcoholwet om alcoholische
drank te kunnen schenken. Hiervoor dient de organisatie verschillende stukken aan te leveren,
zoals bijvoorbeeld geluidsberekeningen. Zodra alle stukken ontvangen zijn, kan de procedure
verder in gang worden gezet. Belanghebbenden kunnen bij de aanvragen voor
omgevingsvergunning en evenementenvergunning gedurende een bepaalde periode hun
zienswijzen indienen. Na vergunningverlening kunnen zij nog een bezwaar indienen. Dit laatste
geldt ook voor de alcoholvergunning.
Recent hebben de initiatiefnemers een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Hierbij zijn de
omwonenden door de organisatie en gemeente geïnformeerd over de plannen en procedures.
Gezien de voorbereidingstijd om tot uitvoering te komen heeft het college het besluit genomen om
de opdracht al te verstrekken voor het aanleggen van de voorzieningen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2

