
Voorbeeld van Het Juridisch Loket 
Ambtelijke taal bij verstrekken vergunning en herschrijving  
Deze brief wordt besproken in aflevering 3 van de podcast over heldere taal: Wat bedoel je?!  
Beluister hier de podcast: https://tekstmodel.nl/podcast-de-zwerm/   
 

Originele brief 
 
Geachte heer X, 
 
Op 29 januari 2018 heeft u namens de Stichting X een vergunning aangevraagd voor de 
Oranjefeesten in Plaatsnaam van 26 april tot en met 5 mei 2018 in de tijdelijke feesttent op het 
Straatnaam in Plaatsnaam, conform het in het als bijlage I bijgevoegde programma en het als bijlage 
II bijgevoegde Veiligheidsplan (verder: VHP) inclusief indelingstekening. De tijdelijke feesttent zal 
geplaatst worden van 25 april tot en met 7 mei 2018. 
 
Voor het door u te houden evenement is vereist: 

- een vergunning van de burgemeester voor een evenement op grond van artikel 2:25 APV 
Plaatsnaam 2017 (verder: APV);  

- een ontheffing van het college voor het ten gehore brengen van muziek buiten een inrichting 
op grond van artikel 4:6 APV; 

- een ontheffing van de burgemeester op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 
(verder: DHW) voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken. 

 
De aanvragen voor een vergunning voor een evenement en het ten gehore brengen van muziek 
worden getoetst aan artikel 1:8 van de APV. Hierin is bepaald dat een vergunning kan worden 
geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de 
bescherming van het milieu. 
 
Daarnaast kan de burgemeester een vergunning op grond van artikel 2:25, vijfde lid APV onder 
andere weigeren indien het evenement onevenredig beroep doet op de beschikbare 
politiecapaciteit.  
 
Op grond van de op 11 februari 2014 vastgestelde Beleidsregels Evenementen Plaatsnaam 2014 
geldt een aantal standaardvoorschriften waaraan dient te worden voldaan door de organisator van 
een evenement. Deze standaardvoorschriften zijn als bijlage III opgenomen bij deze vergunning/ 
ontheffingen. 
 
Op basis van artikel 35 DHW kan de burgemeester ten aanzien van het verstrekken van zwak-
alcoholhoudende drank ontheffing verlenen van het verbod op uitoefening van het horecabedrijf 
zonder vergunning. 
 
Door de adviserende diensten, zijnde de politie eenheid Den Haag, bureau Plaatsnaam, de 
brandweer Plaatsnaam van de veiligheidsregio Haaglanden en de afdeling Wijkzaken van de 
Gemeente Plaatsnaam, is aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van deze 
vergunning/ ontheffingen, mits aan deze een aantal voorschriften wordt verbonden, zie bijlage.  
 



De kernboodschap volgens Het Juridisch Loket 
Zo vertaalt Het Juridisch Loket de boodschap naar de vraagsteller 
 
Wat is de boodschap:   geen bezwaar tegen verlenen van de vergunning   
    Voor periode 26 april ten en met 7 mei  
 
 
Beste X, 
 
U heeft een vergunning aangevraagd voor de Oranjefeesten in Plaatsnaam namens de Stichting 
Oranjecomité Plaatsnaam. U krijgt deze vergunning.  
 
De vergunning: 

- geldt voor de feesttent, locatie Straatnaam in Plaatsnaam 
- gaat in op 26 april tot 6 mei 2018 

 
De tijdelijke feesttent wordt geplaatst van 25 april tot en met 7 mei 2018. In de bijlagen vindt u 
informatie over het programma en het veiligheidsplan. Een indelingstekening is bijgevoegd.  
 
Vervolgens informatie benoemen over vergunningsvereisten… welke beleidsregels etc.  
 
 
 


