
Als advocaat heb ik dikwijls te maken met 
spannende, emotionele of  ronduit verbazing-
wekkende zaken. Zo feestelijk als de procedure 
die tegen het festival Solar in Roermond was 
aangespannen, eindigen ze echter maar zelden. 
Ik mocht er getuige van zijn toen op de trappen 
van de Roermondse rechtbank de flessen cham-
pagne werden ontkurkt en de confetti-kanon-
nen onder luid gejuich tot ontploffing werden 
gebracht. 

Het was de apotheose van een spannende strijd. 
Omwonenden en ondernemers klagen al jaren-
lang over geluidsoverlast van het festival en de 
omstandigheid dat bezoekers overal hun auto’s 
parkeren. Ook de verleende kampeerontheffing 
voor de gasten van het festival is voor hen een 
doorn in het oog. De maat was vol en de voor-
zieningenrechter werd gevraagd om de werking 
van de door de gemeente Roermond verleende 
evenementenvergunning op te schorten. Zou 
de rechter dit verzoek honoreren, dan zou het 
festival waarschijnlijk geen doorgang hebben 
kunnen vinden. Zo ver kwam het gelukkig niet. 

Het is overigens niet uitzonderlijk dat belang-
hebbenden protesteren tegen festivals en de 
(vermeende) overlast die zij veroorzaken. Vrijwel 
elk festival heeft er mee te kampen. In Zwolle 
werd er zelfs een speciaal comité opgericht met 
de naam ‘Herrie uit de Stad’. Dit comité had 
de “eervolle” taak op zich genomen om tegen 
de door de gemeente verleende evenementen-
vergunningen in het geweer te komen. Gelukkig 
vingen ook zij in april van dit jaar bot bij de 
bestuursrechter.

Maar niet enkel voor de organisatie van een 
festival zorgt de gang naar de rechter voor de 
nodige problemen. Niet zelden staan mijn 
kantoorgenoten en ik festivalbezoekers bij die 
zijn betrapt bij het nuttigen, uitdelen of  bin-
nensmokkelen van ‘sfeerverhogende’ middelen. 
Gelet op de gezondheidsrisico’s die veel van die 
pilletjes en poedertjes met zich meebrengen, 
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worden dergelijke streken door de rechter 
zwaar bestraft. 

Gelet op de relatief  grote hoeveelheid bezoe-
kers die op een festival worden aangehouden, 
bieden politie en justitie vaak ter plaatse de 
mogelijkheid aan om de zaak per direct af  te 
handelen doormiddel van het aanbieden van 
een strafbeschikking. Met het accepteren van 
een boete of  een milde taakstraf  is de zaak 
dan – zonder tussenkomst van een rechter 
–  afgedaan, vaak tot grote opluchting van de 
betrokken festivalganger. Dat er met het ac-
cepteren van die strafbeschikking desondanks 
een strafblad wordt verkregen, wordt vaak 
niet duidelijk gemaakt. En dat er een moge-
lijkheid bestaat om binnen 14 dagen na het 
accepteren van die strafbeschikking alsnog 
daartegen in verzet te komen, evenmin. 

Op de trappen van de rechtbank ligt nog 
steeds confetti. En ook de champagnevlek-
ken zijn nog niet van de traptreden gepoetst. 
Het lijkt wel alsof  ook het personeel van de 
rechtbank het gelukzalige momentje van de 
Solar-organisatie nog even vast wil houden. 
Wie weet bevinden er zich onder hen zelfs 
enkelen die hun duurbetaalde weekendkaart 
voor het festival al in rook op zagen gaan. 

Gelukkig kwam voor het Solar-festival na 
regenval zonneschijn. Als kantoor wensen wij 
de organisatie in ieder geval een geweldig en 
zonovergoten festival toe. En wie weet zien 
wij elkaar dit jaar wel op het festivalterrein!
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