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Samenvatting
De laatste jaren is het thema evenementenveiligheid -mede als gevolg van trieste incidenten en de
ruime media-aandacht hiervoor— steeds prominenter op de voorgrond van het publieke domein getreden.
Met dit toegenomen bewustzijn van de risico’s die grote mensenmassa’s en goedbedoelde publiekstrekkers
met zich meenemen, is het voor zowel publiek, hulpdiensten en politiek bijzonder moeilijk om te
onderscheiden of er sprake is van op zichzelf staande incidenten of dat er een structurele uitdaging ligt op
het vlak van veiligheid van georganiseerd vermaak. De drama’s in Haaksbergen, Oosterwolde en Hoek van
Holland leren ons, dat de scheidslijn tussen plezier en verdriet soms flinterdun kan zijn. Op het scherp van
deze snede ligt de (lokale) overheid meer dan ooit onder het vergrootglas van de publieke verwachting.
De wil om te faciliteren -uit hoofde van welk vitaal belang dan ook- kan en mag daarentegen nimmer
uitmonden in het uit het oog verliezen van en van de meest basale menselijke behoeften: veiligheid. De
verwachtingen van de moderne mens zijn echter hooggespannen op dit vlak. De burger wenst tenslotte dat
de (lokale) overheid hem maximale veiligheid garandeert. Tegelijkertijd stelt dezelfde burger prijs op een
maximaal behoud van persoonlijke vrijheid. Deze gelijktijdige hang naar maximale veiligheid en maximale
veiligheid wordt door Boutellier (2011) treffend ook wel de veiligheidsparadox genoemd. Het draait bij
evenementenveiligheid dus precies om dít speelveld waarbinnen organisatoren, overheden en publieke
diensten hun balanceer-act moeten uitvoeren.
De totstandkoming van de Nationale Politie is in volle gang. Er is een start gemaakt met de vorming
van de nieuwe robuuste basisteams. Voor het nieuwe robuuste basisteam Maas & Leijgraaf, gelegen in
District ’s-Hertogenbosch, Eenheid Oost-Brabant, betekent dit een samenvoeging van de vier voormalige
teams Uden, Veghel, Cuijk en Boxmeer. Een onderwerp dat op dit gebied nog aandacht behoeft, is het
proces rondom de aanvraag en toekenning dan wel afwijzing van evenementenvergunningen. Maas &
Leijgraaf is een levendig gebied waar met regelmaat (zeer) grote evenementen plaats vinden. Indien er (te)
grote verschillen tussen gemeenten bestaan in de procedures rondom evenementenvergunningen, kan dit
echter ‘shopgedrag’ in de hand werken. Indien het aanvraag- en adviesproces ‘aan de voorkant’ op
gelijkwaardige, liefst gelijksoortige wijze tot stand komt, wordt het eenvoudiger om deze keuze achteraf te
verantwoorden. Het stroomlijnen van processen leidt dan tot meer transparantie bij de totstandkoming van
het advies en de daaruit voortvloeiende gunning en draagt uiteindelijk bij aan het behoud van legitimiteit van
overheid en gezag omdat de schijn van willekeur kan worden weggenomen.
Veiligheid in het algemeen en evenementenveiligheid in het bijzonder zijn gaandeweg speerpunten
geworden in het publieke en politieke debat. Calamiteiten bleken de afgelopen decennia meer dan ooit grote
gevolgen te kunnen veroorzaken voor de (politieke) carrière van overheidsdienaars. Het wijzen met de
vinger naar ‘de instanties’ wanneer zaken misgaan, gaat zoals eerder opgemerkt niet alleen op voor
calamiteiten rondom evenementen. Het lijkt een brede maatschappelijke trend te zijn die zich onder invloed
van vijf verklaringen heeft gemanifesteerd in de afgelopen decennia. Deze trends of thema’s, beschreven
door Boutellier (2005), geven inzicht in de mentale veranderingen die de samenleving heeft doorgemaakt
sinds de twintigste eeuw en vormen tezamen een (gedeeltelijke) verklaring voor deze zogeheten
veiligheidsparadox, ook wel de veiligheidsutopie genoemd.
Er lijkt een samenhang te bestaan tussen maatschappelijke (sociologische) ontwikkelingen, de
toegenomen zucht naar veiligheid en de gelijktijdige behoefte aan intense beleving. De legitimiteit van het
gezag van de overheid is opgehangen aan voeden van deze behoeften en kan door calamiteiten onder druk
komen te staan. Door de huidige hoge intensiteit van het leven en de daarmee samenhangende permanente
staat van onzekerheid wordt een voedingsbodem geboden voor een hang naar beleving, sensatie èn een
vrijwel onuitputtelijke hang naar ‘veiligheid’ als ankerpunt. Het evenementenlandschap is, kortom, aan
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verandering onderhevig en houdt gelijke tred met de veranderende wensen en behoeften vanuit de
maatschappij. Koppel de woorden beleving, vitalisme, dramademocratie en veiligheidsparadox aan elkaar en
er ontvouwt zich bijna vanzelf een scenario van evenementen die -omwille van het trekken van meer
publiek- steeds vaker de grenzen zullen benaderen van hetgeen uit veiligheidstechnisch oogpunt (nog)
mogelijk is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inrichting van de veiligheidsorganisatie rondom het
evenement maar kan ook het openbaar bestuur -de burgemeester- kwetsbaar maken. De vraag aan zowel
gemeenten als hulpdiensten rijst dan vanzelf: gaan we met deze ontwikkelingen mee, of blijven we stilstaan?
Als organisator van een evenement zonder lokale binding, heeft men dus de keuze uit negen
verschillende gemeenten, met negen verschillende beleidsmatige ideeën en evenzoveel verschillende
tarieven, voorwaarden en termijnen. Men heeft -enigszins gechargeerd gesteld- de keuze uit een sneller of
langduriger traject, een eenvoudig of uitgebreid proces, of een goedkoop of prijzig verhaal. Een eerste
verkenning van de gemeentelijke websites naar de werkwijzen bij het melden of aanvragen van een
evenement, laat een interessant beeld zien. Niet alleen zijn er soms flinke verschillen te zien in de kosten die
het vergunningenproces met zich meebrengt; ook de criteria die gelden voor het doen van een melding of
het verplicht aanvragen van een vergunning laten behoorlijk wat diversiteit zien.
Bij het advisering- en uitvoeringsproces worden door de evenementencoördinatoren van de politie
Maas & Leijgraaf verschillende punten benoemd die reden geven tot zorg. Zo wordt ondermeer
geconstateerd dat de door de gemeenten gestelde termijnen waarbinnen geadviseerd dient te worden vaak
aan de krappe kant zijn. Hierdoor ontstaat niet zelden zorg omtrent de zorgvuldigheid bij het vergunnen van
evenementen door de gemeente. Daarnaast maakt men zich zorgen omtrent de zeer grote mate van
diversiteit tussen de gemeentelijke vergunnings- en meldingsvoorwaarden; het is immers lastig werken op
een speelveld waar verschillende spelregels van kracht zijn. Tot slot wordt van de gemeenten een
nadrukkelijker invulling van de regierol verwacht: deze zouden meer en beter kunnen sturen op de eigen
verantwoordelijkheden van evenementenorganisatoren, waar nu soms te makkelijk de keuze wordt gemaakt
om de politie in te zetten op een plek waar zij eigenlijk in het geheel niet thuishoort, het evenemententerrein.
Een onderzoek naar de verschillende werkwijzen van de gemeenten heeft inziet gegeven in de
belangrijkste knelpunten rondom het vergunningverleningsproces. Afgezet tegen de behoeften van de
moderne samenleving heeft dit geleid tot een overzicht van de volgende conclusies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•

Criteria voor het mogen doen van een melding of het moeten aanvragen van een vergunning lopen
binnen Maas & Leijgraaf sterk uiteen
Toezicht en controle op de gedefinieerde criteria wordt als lastig ervaren door gemeente en politie
Aanvraagprocedures met betrekking tot evenementenvergunningen lopen binnen Maas & Leijgraaf
sterk uiteen
Aanvraagtermijnen worden door zowel gemeenten als politie soms als te krap ervaren
Gemeentemedewerkers belast met vergunningverlening hebben een kwetsbare positie
Er wordt door de gemeenten slechts (zeer) beperkt gebruik maakt van de van overheidswege ter
beschikking gestelde tools en kennisdossiers
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet voldoende scherp afgekaderd voor
organisatie, burgemeester en politie
Er zijn vrij veel (relatief) grote evenementen in Maas & Leijgraaf

Op basis van die conclusies is een vijftal aanbevelingen geformuleerd:
Creëer een gevoel van urgentie bij alle partijen
Breng rust in de aanvraagtermijnen
Biedt een alternatief voor de uiteenlopende aanvraagwijzen
Organiseer een vorm van intervisie
Zorg voor toezicht op de gestelde eisen en randvoorwaarden
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1. Inleiding
Hoe incidenten leidden tot professionalisering van evenementenveiligheid
1.1. Een dag om nooit te vergeten
Zondag 28 september 2014. Met ingehouden adem
kijkt het publiek reikhalzend uit naar de gewaagde stunt
die zich voor hun ogen zal gaan voltrekken. Vaders,
moeders en kinderen zijn in grote getale aanwezig op het
evenement AutomotorSportief dat zich in het centrum van
het Twentse Haaksbergen afspeelt. De grote opgevoerde
pick-up truck met de manshoge wielen -ook wel treffend
‘monstertruck’ genoemd, wekt bewondering en ontzag van
jong en oud. Met veel gevoel voor showmanschap drukt stuntman Mario het gaspedaal diep in en
laat het monster brullen. Een bijna collectieve zucht, een combinatie van bewondering en ontzag,
ontsnapt hoorbaar aan het publiek. Dan laat hij de koppeling los en schiet naar voren, waar hij met
de reusachtige wielen over een rij sloopauto’s rijdt. Een scherpe bocht naar links aan het einde
van de rij maakt zijn indrukwekkende stunt compleet. In plaats van applaus volgen er wanhopige
kreten van ontzetting. Drie doden en 28 gewonden maken dit een evenement dat voor altijd in het
collectief geheugen gegrift zal blijven staan.
In de weken die volgen, buitelen media en publieke opinie over elkaar heen om een
schuldige aan te wijzen. Geen enkele partij wordt gespaard, vergeten details uit het verleden
opgerakeld. Wat volgt, is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2015). De Raad
concludeert dat vergunningverlening voor evenementen een veiligheidskritisch proces is, dat in het
geval van Haaksbergen een tekortkoming vertoonde. Een meer centrale positie van de
burgemeester in dit proces en een stelselmatige betrokkenheid van het management zouden in dit
verband volgens de Raad de kwaliteit van de vergunningverlening verder kunnen verbeteren. De
volgende aanbeveling wordt geformuleerd:
“Richt de verlening van de evenementenvergunning in als een veiligheidskritisch proces,
waarin de burgemeester en de behandelend ambtenaren zich er actief van vergewissen dat
de organisator van het evenement de risico’s kent en deze zodanig beheerst dat de
openbare veiligheid niet in gevaar komt. Investeer daartoe in kennis en vaardigheden van
ambtenaren belast met de vergunningverlening. Positioneer de burgemeester nadrukkelijk
als bestuurlijk eigenaar en stel hem in staat om doorlopend zicht te houden op de kwaliteit
van de vergunningverlening. Hierbij is de openbare veiligheid zijn belangrijkste richtsnoer.”
(Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2015)
Wat volgt, is een periode waarin gemeenten klaarblijkelijk met argusogen naar hun
evenementenkalender kijken en waarbij een -overigens begrijpelijke- bijna Pavloviaanse reactie
volgt van aanscherping van regelgeving en protocollen: zo werden in de zomer van 2015, het jaar
waarin het rapport van de Raad voor Veiligheid werd gepubliceerd, volgens De Telegraaf
(12-06-2015) dan ook de evenementen ‘bij bosjes’ geschrapt als gevolg van dit toegenomen
(on)veiligheidsbewustzijn. Opgemerkt dient te worden, dat dit niet slechts enkel het gevolg is van
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strengere regelgeving en strenger toezicht. Door het toegenomen besef van risico’s en daaruit
voortvloeiende scenario’s lopen de kosten voor veiligheidsmaatregelen voor organisatoren volgens
De Telegraaf soms razendsnel op. De vraag is dan, of een evenement nog wel lucratief genoeg is:
de (immateriële) kosten wegen in voorkomende gevallen dan niet meer op tegen de baten.

1.2. Incidentenpolitiek of ommekeer in denken
‘Haaksbergen’ is inmiddels een begrip geworden. Maar het is niet alleen de Twentse plaats
die bij velen de negatieve connotatie met een nog immer onverwerkt drama oproept. Ook het
Gelderse Oosterwolde is inmiddels bij velen bekend van het ongeval op een oldtimershow waar
een man om het leven kwam toen een hoogwerker met kinderen in de laadbak op hem
terechtkwam. En de herinnering aan het dansfeest Sunset Grooves, bij het brede publiek beter
bekend als de ‘strandrellen van Hoek van Holland’, laat nog altijd diepe sporen na in de manier
van denken over de veiligheid rondom evenementen.

Oosterwolde & Hoek van Holland

De laatste jaren is het thema evenementenveiligheid -mede als gevolg van de genoemde
trieste incidenten en de ruime media-aandacht hiervoor— steeds prominenter op de voorgrond van
het publieke domein getreden. Met dit toegenomen bewustzijn van de risico’s die grote
mensenmassa’s en goedbedoelde publiekstrekkers met zich meenemen, is het voor zowel publiek,
hulpdiensten en politiek bijzonder moeilijk om te onderscheiden of er sprake is van op zichzelf
staande incidenten of dat er een structurele uitdaging ligt op het vlak van veiligheid van
georganiseerd vermaak.
Wie deze balans probeert op te maken, ontkomt vaak niet aan de neiging om een en ander
somber in te zien; volgens Rijnmond.nl (23-07-2015) is het na de strandrellen van Hoek van
Holland een tijdje wat minder geweest met de festivals en evenementen in de regio Rotterdam.
Het doemscenario van Hoek van Holland leek een vertroebelende werking te hebben op de
realiteitszin. Het adagium “zet het maar vol met politie en ME, dan gebeurt er niks” laat zich dan
eenvoudig wegzetten als politiek van de onderbuik of het bedrijven van incidentenpolitiek. Dit laat
echter niet onverlet dat de eerder genoemde incidenten volgens Syan Schaap (in Secondant,
2015) wel degelijk hebben bijgedragen aan een (versnelde) verdere bewustwording op het gebied
van evenementenveiligheid en hebben geleid tot ondermeer verdergaande samenwerking tussen
bijvoorbeeld de gemeenten Eindhoven, Breda, Den Bosch, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle
(Omroepbrabant.nl, 1-8-2015). Meer dan ooit groeit het besef dat veiligheid zich niet laat
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uitdrukken in separate inspanningen van separate partijen. Meer dan ooit groeit het besef dat
veiligheid een zaak is van iedere partij die zich professioneel bezighoudt met het in goede banen
leiden van openbaar vermaak.

1.3. Dilemma voor de overheid: de veiligheidsparadox
De drama’s in Haaksbergen, Oosterwolde en Hoek van Holland leren ons, dat de
scheidslijn tussen plezier en verdriet soms flinterdun kan zijn. Op het scherp van deze snede ligt
de (lokale) overheid meer dan ooit onder het vergrootglas van de publieke verwachting. De
onderzoeksrapporten over Haaksbergen en Hoek van Holland reppen, samenvattend, immers in
dit verband beide ondermeer over een ontoereikend proces rondom het verlenen van
vergunningen (Muller, E., Rosenthal, U., Zannoni, M., Ferwerda, H. & Schaap, S., 2009 en
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2015). De voorvallen toonden aan dat een te lichtzinnige manier
van omgaan met vergunningsaanvragen kan leiden tot immorele drama’s die de legitimiteit van
overheidsdiensten behoorlijk onder druk kunnen zetten.
Maar vooropgesteld: het ís ook niet makkelijk. Voor een betrokken burgemeester of
gemeente is het niet eenvoudig om te laveren in het mijnenveld van belangen en verwachtingen.
Een evenement zorgt in de gemeente tenslotte voor levendigheid of goede naamsbekendheid.
Niet zelden leveren evenementen een impuls op voor de lokale middenstand en maakt het de
gemeente aantrekkelijk om er te verblijven of zich te vestigen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat
politieke motieven een rol kunnen spelen bij de wens van een gemeente of burgemeester om
(grootschalige) evenementen te faciliteren. De wil om te faciliteren -uit hoofde van welk vitaal
belang dan ook- kan en mag daarentegen nimmer uitmonden in het uit het oog verliezen van en
van de meest basale menselijke behoeften: veiligheid.
De verwachtingen van de moderne mens zijn echter hooggespannen op dit vlak. De burger
wenst tenslotte dat de (lokale) overheid hem maximale veiligheid garandeert. Tegelijkertijd stelt
dezelfde burger prijs op een maximaal behoud van persoonlijke vrijheid. Deze gelijktijdige hang
naar maximale veiligheid en maximale veiligheid wordt door Boutellier (2011) treffend ook wel de
veiligheidsparadox genoemd. Het draait bij evenementenveiligheid dus precies om dít speelveld
waarbinnen organisatoren, overheden en publieke diensten hun balanceer-act moeten uitvoeren.
Samenwerking lijkt dus van cruciaal belang, evenals eenduidigheid in de wijze waarop
toetsing van vergunningaanvragen dient plaats te vinden, aldus Syan Schaap, onderzoeker bij het
Event Safety Institute, in Secondant (10 juni 2015). Maar niet alleen gemeenten worstelen met het
vraagstuk rondom afstemming, professionalisering en genoemde eenduidigheid rondom
vergunningverlening en advisering rondom evenementen. Ook bij de Nationale Politie is
gaandeweg steeds meer aandacht ontstaan voor verdere professionalisering met betrekking tot
evenementenveiligheid.

1.4. Aanleiding onderzoek
De totstandkoming van de Nationale Politie is in volle gang. Gaandeweg beginnen de
contouren zich duidelijker af te tekenen en is er een start gemaakt met de vorming van de nieuwe
robuuste basisteams. Voor het nieuwe robuuste basisteam Maas & Leijgraaf, gelegen in District ’s!7

Hertogenbosch, Eenheid Oost-Brabant, betekent dit een samenvoeging van de vier voormalige
teams Uden, Veghel, Cuijk en Boxmeer met een geschatte oppervlakte van zo’n 600 km2.
De omvang van het gebied is niet de enige uitdaging die het nieuwe basisteam kent; vier
‘bedrijfsculturen’ zullen verenigd moeten worden, er zullen keuzes moeten worden gemaakt met
betrekking tot huisvesting, middelen en personele inzet. Naast deze interne beslommeringen,
vormen externe betrekkingen een volgend punt van aandacht. Maas & Leijgraaf omvat in totaal
maar liefst negen (!) gemeenten1 met eigen lokale prioriteiten en belangen. Hoewel het de
gemeenten vrij staat om -tot op zekere hoogte en met inachtneming van wet- en regelgeving- het
eigen beleid te bepalen, is het niet ondenkbaar dat het voor het basisteam, in casu de politie,
belangrijk kan zijn om bepaalde beleidsuitgangspunten waar mogelijk te stroomlijnen. Een
voorbeeld hiervan vormt de bestaande afspraak tussen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint
Hubert om de sluitingstijden van de horeca op elkaar af te stemmen.
Een onderwerp dat op dit gebied nog aandacht behoeft, is het proces rondom de aanvraag
en toekenning dan wel afwijzing van evenementenvergunningen. Maas & Leijgraaf is een levendig
gebied waar met regelmaat (zeer) grote evenementen plaats vinden zoals de jaarlijkse doortocht
van Nijmeegse Vierdaagse, het dancefestival 7th Sunday of de Open Luchtmachtdagen, goed voor
tienduizenden bezoekers en een goede stimulans voor de regionale economie. Het zijn echter niet
alleen de grote en regelmatig terugkerende evenementen waar de politie Maas & Leijgraaf bij
betrokken is; ook kleinere en eenmalige evenementen weten de weg naar het gebied goed te
vinden. De politie speelt hierbij -praktisch gezien- een belangrijke rol bij het adviseren van
gemeenten met betrekking tot de veiligheid rondom het evenement. Hoewel dit in de gemeenten
niet is vastgelegd in regelgeving of beleid, is dit een situatie die veelal historisch is gegroeid;
gemeenten geven aan dat zij hierbij graag gebruik maken van de kennis en expertise van de
politie op het gebied van ondermeer verkeer en openbare ordehandhaving.

1.5. Relevantie van dit onderzoek
Indien er (te) grote verschillen tussen gemeenten bestaan in de procedures rondom
evenementenvergunningen, kan dit echter ‘shopgedrag’ in de hand werken: een evenement dat
een vergunning geweigerd wordt in de ene gemeente kan in voorkomende gevallen soms
moeiteloos terecht in de naburige gemeente, een eventueel negatief advies van de politie ten spijt,
zoals één van de evenementencoördinatoren van basisteam Maas & Leijgraaf opmerkte. De
kennis, kunde en kwaliteit van gemeenten op het gebied van (beoordeling van) evenementen
vertoont volgens Maas & Leijgraaf wat diversiteit. Om dit shopgedrag te ontmoedigen en de
continuïteit van het politiewerk zoveel mogelijk te waarborgen, is het waardevol om te bezien op
welke wijze het gehele proces van de aanvraag van evenementenvergunningen, advisering en
toekenning zoveel mogelijk te stroomlijnen tussen de gemeenten.
Het politiekorps werkt volgens artikel 3 van de Politiewet te allen tijde in ondergeschiktheid
aan het bevoegd gezag. Wanneer dit bevoegd gezag echter versnipperd is of, in casu, uit
meerdere burgemeesters bestaat, moet het korps (of basisteam) derhalve meerdere heren dienen.
Dat deze heren of dames een verschillende zienswijze -in dit geval ten aanzien van het verlenen
1

vanaf 2017 valt de gemeente Veghel onder de nieuw te vormen gemeente Meijerijstad en onder een ander
basisteam
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van evenementenvergunningen- hanteren hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Dat deze
zienswijzen echter op zodanig uiteenlopende wijze tot stand komen omdat kennis en kunde op dit
vlak eveneens versnipperd zijn, zou bijna lijken op het vergelijken van appels met peren.
Er kunnen legio redenen zijn om een evenement niet in de ene gemeente maar wel in de
andere gemeente toe te staan. Dit zou echter het gevolg moeten zijn van een weloverwogen
beredenering op basis van argumenten, feiten en omstandigheden. Indien het aanvraag- en
adviesproces ‘aan de voorkant’ op gelijkwaardige, liefst gelijksoortige wijze tot stand komt, wordt
het eenvoudiger om deze keuze achteraf te verantwoorden. Het stroomlijnen van processen leidt
dan tot meer transparantie bij de totstandkoming van het advies en de daaruit voortvloeiende
gunning en draagt uiteindelijk bij aan het behoud van legitimiteit van overheid en gezag omdat de
schijn van willekeur kan worden weggenomen.
Het stroomlijnen van dit proces aan de voorkant kent, naast het tegengaan van
‘shopgedrag’ nog een effect aan de ‘achterkant’. Wanneer de politie beschikt over volledige en
correcte informatie wordt zij in staat gesteld om op basis hiervan een juiste inschatting te maken
van bijvoorbeeld benodigde, maar vooral reële personele capaciteit. Randvoorwaarde is hierbij
dan wel dat ook het interne adviesproces op gelijksoortige wijze tot stand wordt gebracht.

1.6. Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is te bezien wat er voor nodig is om de negen gemeenten
van Maas & Leijgraaf op één lijn te krijgen met betrekking tot het aanvraagproces rondom
evenementenvergunningen. Een eenduidige manier van werken dient vervolgens te leiden tot een
gelijksoortige manier van advisering door Maas & Leijgraaf teneinde een juiste inschatting te
kunnen maken van kansen, risico’s en mogelijkheden en een reële benodigde personele
capaciteit.

1.7. Hoofdvraag
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt:

Wat is er voor nodig om het volledige proces van vergunningverlening in de negen
gemeenten van Maas & Leijgraaf te stroomlijnen?

1.8. Deelvragen
Dit leidt tot de navolgende deelvragen:

1. Welke werkwijze wordt op dit moment gehanteerd in de negen gemeenten van Maas
& Leijgraaf m.b.t. evenementenvergunningen?
2. Op welke wijze worden aanvragen bij de verschillende gemeenten beoordeeld en
door wie?
3. Op welke wijze komt het advies van politie Maas & Leijgraaf m.b.t. evenementen op
dit moment tot stand?
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1.9. Methoden van onderzoek
Om de hoofdvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden, zal in dit onderzoek gebruik
worden gemaakt van de navolgde methoden:
I.

Verzamelen (kwalitatieve) data
- werkwijze vergunningsaanvragen per gemeente
- werkwijze beoordeling vergunningsaanvraag per gemeente
- werkwijze advisering binnen politieteam Maas & Leijgraaf
- zienswijze bevoegd gezag en politieleiding met betrekking tot de gewenste situatie rondom
evenementenvergunningen
Dataverzameling geschiedt door middel van bestudering van open bronnen, zoals de websites
van de gemeenten, semi-gestructureerde interviews met gemeenteambtenaren
verantwoordelijk voor evenementenvergunningen, taakaccenthouders evenementen politie en
de Operationeel Expert Evenementen politie. Daarnaast zullen ook (vertegenwoordigers) van
het bevoegd gezag en de politieleiding worden bevraagd.

II.

Literatuur- en bronnenonderzoek met betrekking tot
- evenementenveiligheid
- ervaringen met soortgelijke situaties in Nederland

III. Bestudering relevante wet- en regelgeving
- werkwijze dient te kunnen worden ingepast in bestaande wettelijke kaders

1.10. Eindproduct
Nadat bovengenoemde informatie is verzameld, zal een coherent beeld dienen te worden
geschetst van de bestaande situatie rondom evenementenvergunningen in Maas & Leijgraaf. Deze
zal vervolgens worden afgezet tegen de gewenste situatie. Bezien zal moeten worden op welke
wijze deze situaties nader tot elkaar kunnen worden gebracht.
Vervolgens zal dit een tweeledig advies dienen op te leveren:
1. advies aan gemeenten over de inrichting van het proces rondom vergunningen
2. advies aan de teamleiding Maas & Leijgraaf over de interne afhandeling van beoordeling van
vergunningaanvragen
Dit advies wordt, waar mogelijk, voorzien van concrete werkinstructies in de vorm van
procesbeschrijvingen en/of checklisten.
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2. De maakbare, feestende samenleving
Plezier is een recht: legitimiteit van de overheid onder druk
2.1. Relatie tussen evenementenveiligheid en legitimiteit van de overheid?
De calamiteiten die zich soms voordoen rondom evenementen mogen zich verheugen van
de volledige aandacht van maatschappij en media. En niet alleen de veiligheid rondom
evenementen kan bepalend zijn voor de positie van het openbaar bestuur; dit lijkt op te gaan voor
‘veiligheid’ in het algemeen. Hoe kan het, dat (evenementen)veiligheid kan leiden tot het wankelen
van overheidsgezag, van de legitimiteit van dit gezag?

2.2. De burgemeester als lijdend voorwerp
De actualiteit leert ons dat een succesvol evenement in positieve zin kan bijdragen aan de
(lokale) economie, de aantrekkelijkheid van een gemeente of de politieke belangen van het
bevoegd gezag. Een desastreus verloop van een evenement kan daarentegen ook desastreuze
gevolgen hebben voor met name het lokaal bestuur: niet zelden roepen publiek en media om het
hoofd van een betrokken burgervader (of -moeder) indien een -al dan niet gepercipieerd- falen van
een bestuursorgaan aan het licht komt. Zo publiceerde Twenteactueel.nl op 20 januari 2015 al de
niet mis te verstane oproep van letselschade-expert Yme Drost aan de gemeenteraad van
Haaksbergen om de burgemeester desnoods te dwingen om op te stappen. De commentaren die
vaak te lezen zijn onder online artikelen met een dergelijke strekking laten vaak daarnaast weinig
aan de verbeelding over. Halve waarheden of hele leugens, het maakt in het heetst van het debat
soms niet uit, zo lijkt het. Een ongeluk of domme pech bestaat als zodanig niet meer, er zal iemand
moeten hangen voor het doen of nalaten en de symbolische kop van jut betreft niet zelden het
openbaar bestuur of een andere publieke dienst naar keuze.

burgemeesters onder vuur: Gerritsen (Haaksbergen), Bats (Project X Haren) en Hoogendoorn (Oosterwolde)

Veiligheid in het algemeen en evenementenveiligheid in het bijzonder zijn gaandeweg
speerpunten geworden in het publieke en politieke debat. Calamiteiten bleken de afgelopen
decennia meer dan ooit de doodsteek te kunnen betekenen voor de (politieke) carrière van
overheidsdienaars. De legitimiteit van het door de burger aan de overheid toegekend en
toevertrouwd gezag lijkt hiermee in dergelijke gevallen meer dan eens onder druk te komen te
staan, of zoals Boutellier (2005) het stelt: “burgers zijn bereid zich te schikken naar de wet, onder
de conditie dat deze hun veiligheid weet te garanderen. Op het moment dat de bevolking twijfelt
aan de bescherming die zij geniet van de overheid, stelt zij in feite de legitimiteit van de
staatsmacht ter discussie”.
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Eenzelfde fenomeen doet zich, naar het zich laat aanzien, ook voor rondom het thema
evenementenveiligheid: indien blijkt dat er fouten zijn gemaakt met betrekking tot het proces
rondom vergunningverlening, leidt dit onherroepelijk tot de vraag of De Overheid dit niet had
kunnen, nee sterker, had moeten voorkomen. Er wordt dan, om met de woorden van Boutellier te
spreken, getwijfeld aan de bescherming die het (evenementen)publiek geniet van de overheid die
had moeten toezien op het stellen van grenzen en het bewaken hiervan.

2.3. Had Boutellier dan toch gelijk?
De moderne mens heeft -zoals reeds in het eerste hoofdstuk aangehaald- volgens
Boutellier (2011) een grote hang naar maximale individuele vrijheid en tegelijkertijd eenzelfde hang
naar maximale veiligheid. Dat deze begrippen haaks op elkaar staan, lijkt logisch: om maximale
vrijheid te kunnen nastreven zullen soms ingrijpende maatregelen genomen moeten worden die
tegelijkertijd de individuele ruimte juist eerder beperken, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht of
bezoekersregistratie. Wie werkt aan (evenementen)veiligheid opereert dus op het scherp van deze
snede. Men wil -omwille van uiteenlopende belangen- zoveel mogelijk faciliteren maar ontkomt
tegelijkertijd niet aan het (moeten) nemen van maatregelen die de veiligheid van het publiek
weliswaar moeten waarborgen maar haar belevingsvrijheid tegelijkertijd inperkt. Het publiek wil,
zoals bij het monstertruck-incident, een maximale beleving en zodoende zo dicht als mogelijk op
de actie staan, terwijl het veiliger doch minder leuk is om juist een bepaalde minimumafstand te
bewaren tot het spektakel.
Het wijzen met de vinger naar ‘de instanties’ wanneer zaken misgaan, gaat zoals eerder
opgemerkt niet alleen op voor calamiteiten rondom evenementen. Het lijkt een brede
maatschappelijke trend te zijn die zich onder invloed van vijf verklaringen heeft gemanifesteerd in
de afgelopen decennia. Deze trends of thema’s, beschreven door Boutellier (2005), geven inzicht
in de mentale veranderingen die de samenleving heeft doorgemaakt sinds de twintigste eeuw en
vormen tezamen een (gedeeltelijke) verklaring voor deze zogeheten veiligheidsparadox, ook wel
de veiligheidsutopie genoemd.
Individualisering

steeds minder afhankelijk van anderen, toenemende behoefte aan keuzevrijheid
en zelfsturing

Informalisering

afnemende invloed van instituties, ontkrachting gezagsverhoudingen, informele
omgangsvormen, zelfcontrole en innerlijke beschaving worden verondersteld als
gegeven

Informatisering

invloed computers en iedereen permanent mobiel bereikbaar hebben
consequenties voor omgangsvormen, internet neemt de vorm aan van een
amorele ruimte

Internationalisering

nationale politiek steeds minder het centrum van de macht, migratieproblemen
met bijbehorende integratieproblemen, gevolgen voor het gevoel van (nationale)
verbondenheid

Intensivering

steeds hoger, harder en sneller, uitbundigheid en onbegrensdheid, individuele
beleving vormt belangrijk criterium voor gedrag: vitalisme
vijf verklarende thema’s voor modernisering van de samenleving (Boutellier, 2005)

Boutellier merkte overigens in zijn publicatie over deze veiligheidsutopie in 2005 al op dat
het belang van ‘veiligheid’ in de moderne samenleving eigenlijk onverwacht en onverhoopt was.
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Veiligheid als dominant maatschappelijk thema werd volgens hem ingegeven door een drietal
concrete aanleidingen:
1. de toename van criminaliteit (vertienvoudiging sinds de jaren ’60)
2. de positie van de staat die de hoge inzet bepaalt en
3. culturele veranderingen
Boutellier (2005) stelde: “deze veranderingen in het criminaliteitsbeeld maken emoties los,
die maar al te graag worden geëxploiteerd door de media. Door de pendelbeweging tussen dit
veranderde criminaliteitsbeeld en de media-aandacht ervoor is criminaliteit in de tweede plaats
uitgegroeid tot een politiek probleem”. Dit vormt een verklaring voor het begrip ‘veiligheid’ als
politiek thema; hoewel ‘veiligheid’ hier vooral in eerste instantie gelieerd werd aan criminaliteit
heeft het begrip een hoge vlucht genomen en is het verworden tot een verzamelterm voor
allerhande soorten veiligheid die de overheid ons in de ogen van de burger dient te bieden.
Boutellier (2011) gebuikt hiervoor de term ‘semantisch sleepnet’; een verklaring voor de
verschuiving van het construct criminaliteit van ‘misdaad en straf’ naar ‘risico en controle’ of zelfs
‘onzekerheid en voorzorg’. Er lijkt hier sprake te zijn van een vergelijkbaar fenomeen dat ervoor
heeft gezorgd dat evenementenveiligheid eveneens deel is gaan uitmaken van de algemene,
publieke roep om veiligheid.
Maatschappelijke veranderingen: gevolgen van modernisering van de samenleving
Onder invloed van de vijf genoemde ontwikkelingen heeft de samenleving haar vroegere
verleden van verzuiling en zekerheid achter zich gelaten. Het blind varen op ‘oude’ structuren als
kerk, familie en omgeving is steeds verder onder druk komen te staan en nieuwe ontwikkelingen
volgen elkaar in razend tempo op. Zygmunt Bauman (2005) noemt dit ook wel de ‘vloeibaar
moderne samenleving’; een samenleving waarin de condities waaronder de leden handelen zo
snel veranderen dat hun gedrag niet kan consolideren tot gewoonten of routines. Volgens hem is
onze moderen cultuur dusdanig ontregeld dat zij veel angst en onzekerheid teweegbrengt: “the
discontents of postmodernity arise from a kind of freedom of pleasure-seeking which tolerates too
little individual security” (Bauman, 1997).
Deze hoge intensiteit van het leven en de daarmee samenhangende permanente staat van
onzekerheid bieden voedingsbodem aan een hang naar beleving, sensatie èn een vrijwel
onuitputtelijke hang naar ‘veiligheid’ als ankerpunt. Door de grote mate van individualisering Bauman spreekt zelfs over een ‘radicale individualisering’- is een andere beleving ontstaan van de
publieke sfeer. Collectiviteit en gemeenschap zijn volgens Bauman dan ook niet langer langer
vanzelfsprekend maar moeten gecreëerd worden. Wanneer niet kan worden teruggevallen op
aloude gemeenschappen die steun en richting bieden, wordt gezocht naar andere manieren om
deel uit te maken van een groter geheel. Het deel uitmaken van een een groter geheel betekent
dan meestal tegelijkertijd het delen van een gevoel van verbondenheid, een wij-gevoel (Wilterdink
& van Heerikhuizen, 2009). Hier vindt men dus een mogelijke verklaring voor de toename en
populariteit van grote muziek- of dansfestivals en de exponentieel groei van bijvoorbeeld survivalof obstakel- of survivalruns.

!13

2.4 Alles draait om beleving
Zoals uit bovenstaand betoog al bleek, lijkt er een samenhang te bestaan tussen
maatschappelijke (sociologische) ontwikkelingen, de toegenomen zucht naar veiligheid en de
gelijktijdige behoefte aan intense beleving. De legitimiteit van het gezag van de overheid is
opgehangen aan voeden van deze behoeften en kan door calamiteiten onder druk komen te staan.
De Belgische socioloog Mark Elchardus spreekt van een ‘dramademocratie’: een democratische
praktijk waarin politici hun legitimiteit ontlenen aan hun optreden in crisissituaties die door de
media worden opgeblazen (in: Weterings, 2015). Auteur Weterings stelt in dit verband dat in
dergelijke nieuwsgaring de kale feiten niet voorop staan maar dat juist nabijheid en directheid een
rol spelen. Het gaat volgens hem dan om nieuws dat maximaal wordt afgestemd op de
belevingswereld van de kijker. Beleving, dat lijkt de haarlemmerolie te zijn van de moderne hang
naar een intense ervaring die gedeeld kan worden met anderen, die zorgt voor een collectief wijgevoel.
Sinds 1980 is het aantal festivals op het gebied van muziek, literatuur, theater en film
vervijfvoudigd en alleen al in de periode 2005-2013 groeide de festivalmarkt met 29% (Nu.nl,
2014). Met name de gratis festivals kunnen zich verheugen in een grote toeloop van
festivalgangers, hetgeen echter wel ten koste gaat van de grote betaalde festivals. In dit overvolle
evenementenlandschap wordt gevochten om de gunst van de bezoeker die volgens Hans
Ligtermoet, directeur van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), het slimst wordt
bedongen met een uniek product: “mensen gaan voor een stuk beleving. Ze willen verwend
worden. Grote producties, indrukwekkende decorstukken. Maar ja, dat kost wel tonnen, soms
miljoenen’’ (in: Nu.nl, 2014). Het uitgaansgedrag van jongeren is eveneens veranderd; waar men
vroeger naar een discotheek of horecagelegenheid ging, wordt nu vaker gekozen voor een festival
(Rijnmond.nl, 2015).
Beleving dus. Met zoveel mogelijk gelijkgestemden, een zo intens mogelijke ervaring
opdoen en dat tegen een decor van indrukwekkende rekwisieten. Living on the edge, met een
vleugje spanning en sensatie maar met de overheid als vangnet voor de tegelijkertijd opgeëiste
maximale veiligheid. Ziehier de moderne mens. Het is dus niet verwonderlijk dat de
‘belevingsevenementen’ een steeds groter aandeel opeisen op de volle evenementenkalender. Het
bijna explosief gestegen aantal ‘obstacle runs’, de Halloween (griezel)feesten, culinaire
evenementen of cross-over evenementen zoals Fabriek Magnifique (cultuur & food festival,
voorheen bekend als ‘Slokdarmfestival’)) springen in op deze behoefte.

links: Halloweenfeest Uden (bron: Facebook)
onder: Breakout Run Schaijk (bron: Omroepbrabant.nl)
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2.5. Gaan we mee of blijven we stilstaan?
Het evenementenlandschap is, kortom, aan verandering onderhevig en houdt gelijke tred
met de veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij. Om publiek te trekken of te
behouden, dient de aandacht van de organisator uit te gaan naar deze wensen: volgens Arne Dee,
beleidsmedewerker bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), is er de laatste
jaren sprake van een verschuiving van grote mainstreamfestivals als Lowlands, Dance Valley
(40.000 tickets) en Pinkpop (60.000 kaarten) naar festivals die zich richten op specifieke
doelgroepen waar meer aandacht is voor de aankleding (Nu.nl, 2014). Dansen alleen is niet langer
genoeg: gooien met opblaasbeesten en -ballen, vuurwerk, een thematisch ingerichte kapsalon,
massages, hangmatten, lasershows en vuurwerk maken een beetje festival heden ten dage
compleet, zoals in de edities van 2014 en 2015 te zien was op het 7th Sunday Festival te Erp.

De tijd van alleen dansen op een dansfeest is voorbij
(Bron: Facebookpagina 7th Sunday)

Zeker bij terugkerende evenementen is het voor organisatoren van belang om de aandacht
te blijven prikkelen, elke keer weer met wat nieuws te komen. Voor de vergunningverlener en de
veiligheidspartners vereist dit echter een continue scherpte. Het verlenen van meerjarige
vergunningen door de gemeente Veghel -oorspronkelijk bedoeld als handreiking om de regeldruk
te verminderen (Erpse Krant, 2015)- kan hiermee echter onbedoeld het startsein zijn voor een
partij onvervalst knippen en plakken van slechts een jaartal in de veiligheidsplannen van de
betrokken partijen. Hoe goedbedoeld een dergelijke beleidswijziging ook is: het kan en mag in
geen geval leiden tot verminderde scherpte bij de gemeente en hulpdiensten.
Juist door het steeds weer opnieuw bedenken van publiekstrekkende noviteiten door
organisatoren wordt een bijna continu beroep gedaan op alertheid bij het beoordelen van
vergunningaanvragen. Hoewel de aard van het evenement gelijk kan blijven, kan de precieze
inrichting van het terrein en het aanbod van activiteiten elk jaar variëren. Een dansfeest als 7th
Sunday blijft in de basis een jaarlijks terugkerend dansfeest. Maar wel elke jaar met een nieuw
lokkertje in de vorm van variërende nevenactiviteiten op het terrein. Een survivalrun als de
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Breakout Run blijft een uitputtingsslag met obstakels, modder en water. Maar wel met hindernissen
die spectaculairder of spannender moeten worden om onderscheidend te kunnen zijn.
De tijd van de buurtbarbecue en de braderie is nog niet geheel voorbij. Evenementen van
het ‘klassieke’ type zullen er naar verwachting nog wel een poosje zijn. Toch zijn er echter duidelijk
merkbare veranderingen in de samenleving die vragen om een andere kijk op evenementen.
Koppel de woorden beleving, vitalisme, dramademocratie en veiligheidsparadox aan elkaar en er
ontvouwt zich bijna vanzelf een scenario van evenementen die -omwille van het trekken van meer
publiek- steeds vaker de grenzen zullen benaderen van hetgeen uit veiligheidstechnisch oogpunt
(nog) mogelijk is. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inrichting van de veiligheidsorganisatie
rondom het evenement maar kan ook het openbaar bestuur -de burgemeester- kwetsbaar maken.
Waar houdt de eigen verantwoordelijkheid van de evenementenbezoeker op en waar begint die
van het openbaar bestuur of de hulpdiensten? De vraag aan zowel gemeenten als hulpdiensten
rijst dan vanzelf: gaan we met deze ontwikkelingen mee, of blijven we stilstaan?

Het kan hoger, harder, realistischer en gekker…

…maar het kan ook fout
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3. Evenementen in Maas & Leijgraaf
Inventarisatie van werkwijzen van politie en gemeenten
3.1. Ik wil een evenement organiseren… en nu?
Bij het organiseren van een evenement komen in de regel een aantal zaken kijken waaraan
een organisator zich zal moeten houden op grond van diverse wet- en regelgeving zoals
ondermeer de APV en de Drank- en Horecawetgeving. De gemeenten van Maas & Leijgraaf
bepalen allemaal separaat hun eigen beleid op het gebied van evenementen, hoewel door de
gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert
inmiddels een start is gemaakt met de
“Elke gemeente heeft natuurlijk zijn eigen beleid en
gemeenschappelijke werkorganisatie CGM,
politiek. Het makkelijkste zou zijn als we allemaal
waarmee een efficiencyslag gemaakt is om
hetzelfde deden, dan kunnen ze ook niet gaan shoppen.”
Gemeenteambtenaar
(de uitvoering) van divers beleid op allerhande
gebied achter de schermen op gelijksoortige
wijze gestalte te geven. Hoewel zaken als beleidsuitgangspunten en bijvoorbeeld legeskosten nog
altijd per CGM-gemeente worden vastgesteld, wordt de afhandeling ten behoeve van alledrie de
gemeenten uitgevoerd door een vaste kern medewerkers.
Als organisator van een evenement zonder lokale binding, heeft men dus de keuze uit
negen verschillende gemeenten, met negen verschillende beleidsmatige ideeën en evenzoveel
verschillende tarieven, voorwaarden en termijnen. Men heeft -enigszins gechargeerd gesteld- de
keuze uit een sneller of langduriger traject, een eenvoudig of uitgebreid proces, of een goedkoop
of prijzig verhaal.

3.2. Evenementenvergunningen aanvragen in Maas & Leijgraaf: diversiteit alom
Een eerste verkenning van de gemeentelijke websites naar de werkwijzen bij het melden of
aanvragen van een evenement, laat een interessant beeld zien. Niet alleen zijn er soms flinke
verschillen te zien in de kosten die het vergunningenproces met zich meebrengt; ook de criteria die
gelden voor het doen van een melding of het verplicht aanvragen van een vergunning laten
behoorlijk wat diversiteit zien. Ook aanvraagtermijnen en -procedures wijken in bepaalde gevallen
behoorlijk van elkaar af. Een overzicht van deze website-verkenning is opgenomen in tabel 1.
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert laten een vergaande samenwerking zien
op het gebied van het werken met een zogeheten ‘digitaal loket’ op de websites; lay-out en
hoofdpunten komen geheel overeen. Nadere bestudering van de geboden informatie levert echter
een geheel ander beeld op: hoewel in de hoofdtekst bij alledrie de gemeenten bijvoorbeeld
gesproken wordt over een meldingstermijn
van 6 weken en een aanvraagtermijn van 12
“Gemeenten zouden zich beter aan de eigen gestelde
weken, blijken verderop in de tekst heel
termijnen moeten houden en dit ook duidelijker moeten
andere termijnen gehanteerd te worden in
communiceren naar de organisatoren.”
de gemeenten Grave en Mill & Sint Hubert.
Politieambtenaar
De gemeente Boxmeer hanteert op haar
website en aanvraagformulier zelfs
verschillende criteria: wordt op de site nog gesproken van een vergunningplichtig evenement bij
meer dan 1000 bezoekers; op de als PDF aangeboden checklist geldt de norm van 100
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bezoekers. Een overzicht van de verschillende criteria die gehanteerd worden is opgenomen in
tabel 2.
De criteria voor een melding of vergunningaanvraag bieden daarnaast soms ook nog wat
ruimte voor interpretatie door het ontbreken van een uitwerking van definities. Het definiëren van
een ‘groot’ of ‘klein’ evenement wordt in sommige gevallen overgelaten aan de organisator zelf
doordat objectieve criteria ontbreken. Wanneer criteria echter deze ruimte bieden, kan dit tot
gevolg hebben dat er een melding wordt gedaan van een evenement waarvoor eigenlijk een
vergunning benodigd is. Dit kan tot gevolg hebben dat de termijnen die nodig zijn om bijvoorbeeld
advies in te winnen bij de Veiligheidsregio en de politie onder druk komen te staan. Hierin schuilt
vervolgens weer het potentieel gevaar dat er onvoldoende tijd genomen wordt om voldoende diep
op details in te gaan of deze uit te zoeken. Gaat het vervolgens allemaal desondanks toch goed,
dan blijven gevolgen uit. Gaat er echter wat mis op het evenement, dan zal dit wederom gevolgen
hebben voor de positie en legitimiteit van het openbaar bestuur en de hulpdiensten.

Website-informatie gemeente Sint Anthonis (bron: www.sintanthonis.nl)

3.3. Evenementenveiligheid per gemeente
Wanneer men een evenement wil organiseren, is de website van een gemeente inmiddels
vaak de eerste manier om erachter te komen hoe en -niet onbelangrijk- op welke termijn een en
ander geregeld dient te worden. Tabel 1 liet al zien dat termijnen en kosten per gemeente
behoorlijk uiteen kunnen lopen. De informatie die op de sites van de gemeenten gegeven wordt,
varieert van eenvoudig en toegankelijk tot ietwat warrig en onduidelijk.
Om een compleet beeld te krijgen van het volledige gemeentelijke proces, heb ik gekeken
naar het gehele proces van aanvragen of melden tot aan interne behandeling en samenwerking
met externe partners van de gemeente. Dit levert het volgend beeld op:
Veghel
Publieksinformatie
De publieksinformatie die door de gemeente Veghel wordt aangeboden
op haar website, kan bijzonder compleet genoemd worden. Niet alleen is de
gemeente transparant in een overzicht van door haar gehanteerde leges; ook
biedt zij organisatoren van evenementen een makkelijk te volgen werkwijze
waarbij aan de hand van een uitputtende checklist kan worden bepaald of het evenement
vergunningplichtig is of meldingsplichtig. De checklist is zodanig ontworpen dat er zelfs een derde
mogelijkheid bestaat met de uitkomst ‘niet-meldingsplichtig’. In eenvoudige stappen staat uitgelegd
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wat wordt verwacht van de organisator en wat kan en mag worden verwacht van de gemeente
zelf.
Ook het door de gemeente gehanteerde, uitgeschreven evenementenbeleid kan direct
worden geraadpleegd in het document ‘Evenementenbeleid Smaakmakende evenementen’. Bij de
gemeente Veghel kan tevens een voorkeur worden opgegeven voor de plaatsing van een
evenementenbord. Voor het aanvragen van de evenementenvergunning dient men gebruik te
maken van een uit te printen aanvraagformulier, dat van de website gedownload kan worden.
Werkwijze intern
De afdeling Vergunningen en Handhaving kent één zogeheten medewerker Vergunningen
die, bijgestaan door een -controlerende- jurist, verantwoordelijk is voor het verlenen van
evenementenvergunningen. Het grondgebied van de gemeente Veghel wordt gevormd door de
dorpen Veghel, Erp, Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, Eerde en Mariaheide en zal medio 2017 opgaan
in de nieuw te vormen gemeente Meijerijstad. De gemeente heeft met het tweedaags dancefestival
7th Sunday/Harmony of Hardcore, het carnavaleske Vudel-koningsfeest, Fabriek Magnifique,
Veghel Nightlive en Kingsnight een aantal grote terugkerende publiekstrekkers binnen de
gemeentegrenzen omarmd en heeft hiermee een ruime ervaring opgedaan op het gebied van
evenementenveiligheid. Binnen de gemeente Veghel is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
beleid enerzijds en uitvoering anderzijds. Intern wordt de samenwerking gezocht met de afdelingen
Verkeer, Flora- en Faunawetgeving en de medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De
externe partners worden gevormd door Politie, Brandweer, GHOR en de Omgevingsdienst
Brabant-Noord (ODBN). Door de beleidsmedewerker is gekeken naar de werkwijze bij andere
gemeenten maar tot dusverre is hierbij geen directe samenwerking gezocht.
Kennis en kunde met betrekking tot de functie is opgedaan door steun te zoeken bij Politie
en Brandweer en door het volgen van cursussen, workshops en symposia op het gebied van
evenementenveiligheid. Het kennisdossier Evenementenveiligheid dat door het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt aangeboden aan gemeenten, is niet bekend
maar de Handreiking Evenementenveiligheid wel; het evenementenbeleid van de gemeente is
zelfs op basis hiervan opgesteld. Het aanvraagformulier ten behoeve van de vergunningverlening
is het gevolg van inspanningen op het gebied van deregulering en is bewust kort en krachtig
gehouden, waarbij de mogelijk bestaat om later de eventueel ontbrekende informatie op te kunnen
vragen. Bij het bepalen van de evenementenclassificatie (is het een A, B of C- evenement) wordt
gebruik gemaakt van de risicoscantool van de GGHOR. Bij nieuwe evenementen wordt deze altijd
ingevuld maar bij terugkerende evenementen niet altijd. De uitkomst van de scan levert naar de
mening van de medewerker niet altijd het juiste beeld op of komt niet overeen met de verwachting.
Dit betekent voor de medewerker dan ook maatwerk indien dit noodzakelijk geacht wordt.
Wanneer een vergunningaanvraag bij de gemeente binnenkomt, wordt direct door de
medewerker Vergunningen een gezamenlijk overleg ingepland met de organisator, Brandweer en
Politie. In dit gesprek krijgt de organisator de mogelijkheid om in eigen woorden uit te leggen wat
de aard en het doel van het evenement is, waarbij Politie en Brandweer direct de gelegenheid tot
het stellen van vragen hebben. Door de gemeentemedewerker worden direct de aan te houden
termijnen gecommuniceerd en wordt de procedure nader toegelicht. Naar aanleiding van dit
gesprek wordt een verslag of brief opgesteld waarin eventuele aanvullende vragen van de
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hulpdiensten worden ingebracht. Als alle benodigde stukken compleet zijn aangeleverd, wordt de
gehele aanvraag doorgezet naar de hulpdiensten. Indien een negatief advies volgt, gaat de
medewerker in gesprek met de burgemeester en indien het antwoord een ‘ja, mits’ betreft, worden
aanvullende voorwaarden gesteld bij de vergunningverlening.

Uden
Publieksinformatie
De informatie die de gemeente Uden op haar website geeft voor
toekomstige feestvierders is overzichtelijk geordend. Er wordt een uitputtende
opsomming gegeven van hetgeen wordt verstaan onder een evenement en wat niet. De termijn
voor het doen van een melding wordt niet genoemd. Ook Uden is transparant met een duidelijke
legestabel en biedt de organisator van het evenement de mogelijkheid om direct online een
vergunningaanvraag te doen. Extra service wordt geboden door te wijzen op de mogelijkheid om
hekken en borden te lenen bij de Gemeentewerf en ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen
subsidie te verkrijgen wordt genoemd. Aanvragen van een vergunning dient online te gebeuren.
Omdat men pas naar de volgende pagina kan gaan wanneer alle vragen ingevuld zijn, is het niet
mogelijk de vragen van tevoren te raadplegen en weet men niet welke informatie bij de aanvraag
verstrekt dient te worden.
Werkwijze intern
Bij de gemeente Uden houden drie medewerkers zich bezig met het proces rondom
evenementenvergunningen: één medewerker ten behoeve van het beleid, één voor de
daadwerkelijke vergunningverlening en één ten behoeve van de uitvoering. De Juridisch
Administratief Medewerker -onderdeel van de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid- is degene
die ‘gaat’ over de vergunningverlening. De gemeente omvat de dropen Uden, Volkel en Odiliapeel
en kent enkele grote publiekstrekkers als Festyland, Volkel in de Wolken en de in omvang
ongekende Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht. Hoewel in omvang minder groot, is ook
het evenement Uden Live een zogeheten aandachtsevenement. Ten behoeve van de
vergunningverlening wordt intern de samenwerking gezocht met de ambtenaar OOV, de afdeling
Verkeerszaken, Toezicht & Handhaving Openbare Orde (THOR), Openbare Werken, juridische
adviseurs, Bestemmingsplannen Openbare Ruimte en Financiën. Buiten de gemeente wordt
samengewerkt met Politie, Brandweer, GHOR en de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Binnen de
afdeling is geen samenwerking gezocht met andere gemeenten.
De kennis en kunde op het gebied van evenementenveiligheid is verkregen op basis van
jarenlange ervaring en het langzaam groeien in de functie. Specifieke vakopleidingen met
betrekking tot het speelveld van de evenementen zijn niet gevolgd maar zo nu en dan wordt
aangesloten bij een cursus of themadag op dit gebied. Het kennisdossier Evenementenveiligheid
(CCV) en de Handreiking Evenementenveiligheid zijn niet bekend en hier wordt derhalve niet mee
gewerkt. Bij het opstellen van het aanvraagformulier is eerst en vooral gebruik gemaakt van de
aangereikte adviezen vanuit de Politie. Het risicoscan-instrument dat is aangereikt door de GHOR
werd in het verleden wel gebruikt maar inmiddels niet meer omdat ‘een en ander inmiddels wel
bekend is’ bij de medewerker.
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Wanneer een vergunningaanvraag binnenkomt, wordt deze direct uitgezet bij alle interne
en externe partijen. Van de grote partners wordt hierna een advies verwacht, voor de kleinere
afdelingen is dit eerder een kennisgeving. Bij de gemeente Uden vindt daarnaast sowieso een
maandelijks evenementenoverleg plaats waar grote evenementen worden voorgesproken. Hierbij
sluiten in dat geval vaak organisatoren aan om hun zegje te komen doen. Wanneer alle stukken
volledig zijn en akkoord worden bevonden, wordt de vergunning verleend waneer alle partijen
hierover overeenstemming hebben bereikt. Wanneer een der partijen onverhoopt niet akkoord
gaat, wordt bezien op welke wijze het evenement alsnog doorgang kan vinden.

Boekel
Publieksinformatie
De informatie die de gemeente Boekel de bezoekers van haar website
biedt, oogt op het eerste gezicht wat warrig en onoverzichtelijk. Een nietuitputtende opsomming van voorwaarden voor het doen van een melding wordt tot
tweemaal toe aangegeven, waarbij ook tweemaal verwezen wordt naar het meldingsformulier
waarin men alle voorwaarden eerst dient te checken alvorens een melding of vergunningaanvraag
te doen. Over de kosten wordt slechts gezegd dat deze jaarlijks door de gemeenteraad worden
vastgesteld. Wat deze kosten zijn of waar men een overzicht kan vinden, blijft in het ongewisse.
Het aanvragen van een vergunning dient te gebeuren middels een uit te printen aanvraagformulier.
Verder bestaat de mogelijkheid om met behulp van een groot aantal verwijzende hyperlinks een
aantal gerelateerde onderwerpen nader te bekijken en is een grote synoniemenlijst opgenomen
waarvan de functie niet genoemd wordt.
Werkwijze intern
Bij de gemeente Boekel is één medewerker verantwoordelijk voor de verstrekking van
evenementenvergunningen; deze consulent Grondgebiedszaken maakt deel uit van de sector
Ondersteuning en Publieksdiensten. De gemeente Boekel omvat de dorpen Boekel en Venhorst
en het buurtschap Huize Padua. De jaarmarkt ‘Boekel Ronduit’ en het cultureel festival BoeCult
zijn de grootste publiekstrekkers van de gemeente. Intern wordt samenwerking gezocht met de
collega van Verkeer, de ambtenaar OOV en soms rechtstreeks met de burgemeester. Externe
partners zijn de Politie, Brandweer, GHOR en busmaatschappij Arriva.
Kennis en kunde ten behoeve van de functie is opgedaan op grond van ervaring; er zijn
geen vakopleidingen of cursussen gevolgd met betrekking tot evenementenveiligheid, hoewel
deze behoefte wel bestaat. Het kennisdossier Evenementenveiligheid van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid is niet bekend bij de gemeente en hoewel de Handreiking
Evenementenveiligheid dit wèl is, wordt hier heen gebruik van gemaakt. Met behulp van input en
adviezen van de hulpdiensten wordt het aanvraagformulier ten behoeve van de
vergunningverlening wel voortdurend door ontwikkeld om de vragen duidelijker of beter te maken.
Het Excel-invuldocument van de GHOR wordt af en toe, steekproefsgewijs, gebruikt ten behoeve
van de risicoscan maar de gemeente werkt tot dusverre niet met de evenementenclassificatie (A,
B, C) zoals deze wordt gebruikt door de Veiligheidsregio. Er is geen samenwerking gezocht met
andere gemeenten maar er wordt af en toe wel eens gekeken op de websites van andere
gemeenten.
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Na binnenkomst van de vergunningaanvraag wordt deze direct doorgestuurd aan de Politie
en de Brandweer. Afhankelijk van het soort evenement wordt de aanvraag ook doorgezet naar de
GHOR. Wanneer de stukken niet volledig worden aangeleverd, wordt per e-mail contact
opgenomen met de organisatie. Vergunningen worden in de gemeente Boekel doorgaans snel
verleend en het advies van de politie is hierbij doorslaggevend. Indien een advies negatief is,
wordt dit besproken met de burgemeester.

Landerd
Publieksinformatie
De website van de gemeente Landerd oogt rustig, eenvoudig en
toegankelijk. Middels een apart formulier ‘Evenementencheck’ kan worden
vastgesteld of het te organiseren evenement meldings- of vergunningplichtig is.
Bijzonder is echter wel, dat op de website zelf gesproken wordt van een meldingstermijn van 6
weken voorafgaand aan het (kleine) evenement maar dat het formulier Evenementencheck
spreekt daarentegen over 5 werkdagen. Voor het doen van een melding of het aanvragen van een
vergunning biedt de gemeente twee aparte, printbare formulieren die ingevuld en ondertekend
dienen te worden ingestuurd. Opvallend is de mate van uitgebreidheid van het formulier waarmee
de vergunning dient geworden aangevraagd: 14 pagina’s A4.
Werkwijze intern
Binnen de afdeling Ruimte, team Vergunningen/Toezicht & Handhaving is er één
medewerker Vergunningen die zich bezighoudt met evenementenvergunningen. De gemeente
Landerd strekt zich uit over de dorpen Schaijk, Reek en Zeeland en het buurtschap Oventje en
kent drie grote evenementen: de 1/2 Vasten feesten, het 24-uurs Bike-festival en de Breakout Run.
De laatstgenoemde is veruit de grootste en kent de meeste uitdagingen voor de gemeente
vanwege de aard van dit evenement, een zogeheten obstacle run. Ten behoeve van de
beoordeling van de vergunningaanvragen wordt intern de samenwerking gezocht met ambtenaar
OOV, de afdeling Welzijn (in relatie tot alcoholgebruik), Realisatie en Beheer (buitendienst ten
behoeve van verkeersmaatregelen) en indien nodig de verkeersdeskundige. Externe partners zijn
Politie (evenementencoördinator èn wijkagent), de GHOR en de Brandweer.
Ten behoeve van de functie heeft de medewerker een opleiding Basis- en Algemeen
Juridische Zaken gevolgd maar er zijn geen opleidingen of cursussen gevolgd welke specifiek
gericht zijn op evenementenveiligheid. Kennis en kunde met betrekking tot het vakgebied zijn
opgedaan door jarenlange ervaring en het langzaam groeien in de functie. De Handreiking
Evenementenveiligheid en het kennisdossier Evenementenveiligheid (CCV) zijn niet bekend bij de
medewerker en hier wordt dan ook geen gebruik van gemaakt. Ten behoeve van de risicoscan
wordt gebruik gemaakt van het door de GHOR aangereikte Excel-invulinstrument maar de
meerwaarde wordt hier niet altijd van ingezien omdat de uitkomst hiervan lang niet altijd
overeenkomt met de verwachte A, B of C-status van het evenement. Ook dekt deze tool niet altijd
de lading, omdat bij sommige evenementen de samenstelling van het publiek bijvoorbeeld wijzigt
gedurende het evenement. Categoriseren wordt dan als moeilijk ervaren. Hoewel er geen directe
samenwerking is gezocht met andere gemeenten is er wel -indirect- gekeken naar de werkwijze
van andere gemeenten.
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Wanneer een vergunningaanvraag binnenkomt, wordt eerst bekeken of deze compleet is
aangeleverd. Ook al zijn de stukken nog niet volledig: wanneer het gaat om grotere evenementen
worden de binnenkomen stukken toch alvast doorgezet naar de andere partijen. Een
ontvangstbevestiging wordt verstuurd en de aanvraag wordt getoetst aan de bepalingen uit de
APV. Vervolgens wordt afgewacht tot de adviezen van de partijen terugkomen, waarna de
burgemeester wordt geïnformeerd. Mocht in de adviezen gerept worden over zaken die anders
moeten, dan wordt dit teruggekoppeld aan de organisatie. Dit proces neemt enkele weken in
beslag.

CGM - werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert
Cuijk
Publieksinformatie
De gemeente Cuijk maakt, samen met de gemeenten Grave en Mill & Sint
Hubert, gebruik van een gemeenschappelijk ‘digitaal loket’. Hierdoor wordt de indruk
gewekt dat er sprake is van vergaande samenwerking tussen de drie gemeenten. Hoewel het
‘algemene’ deel van de website op het oog geheel overeenkomt, hebben de drie gemeenten toch
een eigen draai gegeven aan de nadere uitwerking van de genoemde onderwerpen. De
onderwerpen ‘Hoe werkt het?’ en ‘Wat moet ik doen?’ zijn voor alledrie de gemeenten gelijk qua
tekst. Bij de gemeente Cuijk is het mogelijk om direct -via de keuze ‘online regelen Cuijk’- een
online checklist in PDF formaat te raadplegen om te bezien of een evenement meldings- dan wel
vergunningsplichtig is. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om eveneens met een formulier (PDF)
een vergunningaanvraag te doen. De site van de gemeente Cuijk biedt geen opheldering over,
noch een verwijzing naar de kosten die mogelijk verbonden zijn aan het aanvragen of melden van
een evenement.
Grave
Publieksinformatie
Het uiterlijk van de website -in casu het digitaal loket- van de
gemeente Grave oogt qua opzet en layout geheel gelijk aan de site van Cuijk.
Toch zijn er wel degelijk verschillen te vinden. De criteria waaraan een melding moet voldoen,
worden bijvoorbeeld duidelijk aangegeven in een opsomming op de site zelf; hier hoeft dus geen
apart formulier over te worden geraadpleegd. Wel is er onduidelijkheid rondom de termijn voor het
melden van een evenement. In eerste instantie wordt gesproken over meldingstermijn van
ongeveer 6 weken van tevoren bij het doen van een melding; verderop in de tekst over de precieze
criteria wordt vervolgens gesproken over een meldingstermijn van 10 werkdagen. Met betrekking
tot de precieze kosten verwijst de site naar een legesverordening die te vinden is op de website
van de Rijksoverheid. De bijgevoegde link verwijst echter naar de algemene zoekpagina en
wanneer men de zoektermen ‘legesverordening’ en ‘Grave’ intoetst, levert dit een grote
opsomming aan hits op die niet direct uitsluitsel geven over het gezochte kostenoverzicht.
Mill & Sint Hubert
Publieksinformatie
Ook de gemeente Mill & Sint Hubert maakt, net als Grave en Cuijk,
gebruik van hetzelfde digitaal loket, waarvan de algemene informatie
geheel synchroon loopt met de twee andere gemeenten. Bij de gemeente Mill & Sint Hubert valt
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echter na het algemene deel niets meer te raadplegen; de eerstvolgende onderwerpkeuze die
gemaakt kan worden is de optie ‘contact met de gemeente Mill’, waarin verwezen wordt naar een
telefoonnummer waar men terecht kan met vragen.
Werkwijze intern
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert hebben enige tijd geleden de handen
ineen geslagen en zijn gestart met de werkorganisatie CGM. Concreet betekent dit, dat de
gemeenten nog altijd separaat hun eigen beleid opstellen maar dat de uitvoering van dit beleid
centraal wordt uitgevoerd. In het geval van evenementenvergunningen zijn er dus verschillende
beleidsuitgangspunten en verschillende manieren om een vergunning aan te vragen maar worden
alle aanvragen behandeld door dezelfde afdeling binnen CGM, de afdeling Publiek. Binnen deze
afdeling houden in totaal acht medewerkers zich bezig met vergunningverlening in de ruimste zin
des woords maar zijn er drie medewerkers die zich met name richten op de ‘zwaardere’
evenementen, voor elke gemeente één persoon, die de functiebenaming Medewerker Team
Ruimte dragen. Het totale werkgebied van CGM omvat de dorpen Cuijk, Beers, Haps, Katwijk,
Linden, Vianen en Sint Agatha (gemeente Cuijk), de dorpen Grave, Escharen, Gassel en Velp
(gemeente Grave), en de dorpen Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord (gemeente Mill &
Sint Hubert). De grootste evenementen binnen het werkgebied betreffen de Kuukse 11Kroegetocht, de doorkomst van de Vierdaagse van Nijmegen in Cuijk, de vakantiejaarmarkt, Mill at
the Park en Simply Wild te Mill en in Grave het Smartlappenfestival, de Pinksterfeesten en het
ballonfestival. Binnen de werkorganisatie CGM wordt de samenwerking gezocht met de afdeling
Veiligheid, wegbeheer, de buitendienst, de gemeentewerf en de BOA’s. Externe partijen zijn
Brandweer, Politie en GHOR. Omdat men al genoeg van elkaar te leren heeft binnen de
werkorganisatie, is geen verdere samenwerking gezocht met andere gemeenten.
De drie medewerkers zitten alledrie inmiddels meer dan 10 jaar op hun huidige functie en
geven aan dat zij enkele cursussen en workshops op het gebied van evenementen hebben
gevolgd. Het is met name de ervaring in de praktijk die hen de kennis en kunde heeft verschaft om
de functie te bekleden. Gesprekken met Brandweer en Politie en het raadplegen van open
bronnen hebben eveneens de input gevormd voor het denken en handelen ten aanzien van
evenementen. Het kennisdossier Evenementenveiligheid van het CCV is bij geen van allen bekend
maar hoewel de Handreiking Evenementenveiligheid dit wel is, wordt hier niet als zodanig gebruik
van gemaakt. Bij het opstellen van de uitvraagformulieren is niet echt rekening gehouden met de in
de HEV genoemde thema’s; uitbreiding van deze formulieren wordt echter niet wenselijk geacht
omdat het bestuur vooral in lijkt te willen zetten op deregulering en daarmee procedures zo simpel
mogelijk wenst te houden. Over het gebruik van de risicoscantool is men unaniem: deze zou de
essentie -in de zin van risicoperceptie- van de betreffende evenementen onvoldoende weergeven
en wordt dan ook met scepsis bekeken. In voorkomende gevallen wordt zelfs het invullen op
zodanige wijze gedaan dat de verwachte uitkomst er ook uit voortvloeit.
Na het inboeken van de vergunningaanvraag lopen de werkwijzen per gemeente nog altijd
uiteen. Zo sturen de medewerkers voor Cuijk en Mil lang niet alle aanvragen door naar de politie
voor advies, terwijl Grave dit (nog) wel doet. Alle evenementen -ook de kleine- worden opgenomen
in de digitale gemeentekalender, Digimak.

!24

Boxmeer
Publieksinformatie
De publieksinformatie op de website van de gemeente Boxmeer kent
eenzelfde opbouw in onderwerpen als de sites van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Mill & Sint
Hubert. opvallend is het duidelijk gecommuniceerde standpunt van de gemeente Boxmeer dat het
uitgangspunt van de gemeente is dat evenementen meldingsplichtig zijn, ‘tenzij…’. In plaats van
een opsomming van criteria die gelden voor een meldingsplicht, zijn door de gemeente juist criteria
geformuleerd voor situaties waarin juist een vergunningsplicht geldt. De informatie die via de
website verkregen kan worden, is zonder meer uitgebreid te noemen. Kosten worden duidelijk
genoemd en er is sprake van een (zeer uitgebreid) aanvraagformulier voor een vergunning dat
men kan downloaden van de site. Dit formulier bevat tevens een uitgebreide check ten aanzien
van de criteria voor het meldings- of vergunningsvrij zijn van evenementen, de meldplicht of de
vergunningplicht.
Werkwijze intern
Binnen de gemeente Boxmeer is sprake van een team van twee medewerkers die zich
bezighouden met de vergunningverlening rondom evenementen die worden bijgestaan door een
consulent. Dit team valt onder de afdeling Ruimte, Economie & Vergunningen. De 11 dorpen
waaruit de gemeente bestaat, zijn verdeeld tussen deze twee medewerkers; dit betreft Boxmeer,
Oeffelt, Groeningen, Vortum-Mullum, Beugen, Overloon, Vierlingsbeek, Holthees, Maashees,
Rijkevoort en Sambeek. Het wielerevenement ‘Daags na de Tour’ in Boxmeer is veruit het grootste
evenement en kent de status van C-evenement. Er wordt in voorkomende gevallen samengewerkt
met de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, wegbeheer en de eigen jurist. Extern wordt
samengewerkt met Politie, Brandweer en GHOR.
Voor de functie is door tenminste één medewerker een cursus ‘Evenementen en Veiligheid’
gevolgd, naast de diverse vakspecifieke cursussen ten behoeve van bijzondere wetten en APV. Op
basis van eigen initiatief is de samenwerking gezocht met ondermeer de gemeente Venray en de
Omgevingsdienst Brabant-Noord, waar de gemeente haar evenementenbeleid aan heeft
uitbesteed. Men is op de hoogte van het bestaan van de Handreiking Evenementenveiligheid maar
hier wordt thans niet mee gewerkt omdat men niet op de hoogte is van de inhoud hiervan. Het
kennisdossier Evenementenveiligheid van het CCV is bij de gemeente niet bekend. Hoewel men
beschikt over een risicoscaninstrument dat beschikbaar is gesteld door de GHOR, wordt dit niet
langer gebruikt omdat de uitkomst (A, B, of C- evenement) niet altijd leidde tot hetgeen verwacht
werd. De meerwaarde van dit instrument werd derhalve niet lager ingezien.
Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt na binnenkomst in het daartoe
aangewezen systeem (Squit) ingeboekt en een ontvangstbevestiging wordt verstuurd. Daarna
volgt binnen twee weken een zogeheten ontvankelijkheidstoets die door de betrokken medewerker
zelfstandig wordt uitgevoerd. In een wekelijks overleg waarbij ook de consulent van de partij is,
wordt ook gezamenlijk gekeken naar de aanvraag. Wanneer alle documenten compleet zijn
aangeleverd, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de ambtenaren OOV en de hulpdiensten.
Hierna wordt een overleg ingepland met de organisator en de hulpdiensten, waarbij de adviezen
van de hulpdiensten worden ingebracht en de bijzonderheden rondom het evenement worden
bekeken. De burgemeester wordt op de hoogte gebracht van het evenement en wanneer alle
adviezen zijn opgevolgd, volgt toekenning van de vergunning.
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Sint Anthonis
Publieksinformatie
Ook Sint Anthonis heeft haar onderwerpen op de website
gecategoriseerd volgens dezelfde opbouw als Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Boxmeer. Op de
site wordt weliswaar gesproken van termijnen voor melden of aanvragen van een vergunning maar
criteria of voorwaarden hiervoor worden niet genoemd. Indien men een ‘klein’ evenement wil
melden, dient gebruik gemaakt te worden van een progressief webformulier waarvan de vragen
niet van tevoren geraadpleegd kunnen worden. Alleen volledig invullen leidt tot de mogelijkheid om
door te gaan naar een volgende pagina. Over kosten wordt op de webpagina niets vermeld.
Werkwijze intern
Binnen de gemeente Sint Anthonis is er één gemeenteambtenaar die zich voornamelijk
bezighoudt met de vergunningverlening rondom evenementen. Hoewel er sprake is van
samenwerking met andere gemeenteafdelingen zoals het Realisatie- en Beheersteam (verkeer,
openbaar groen), Grondbeheer en Bestemmingsplannen, worden aanvragen in eerste instantie
dus beoordeeld door deze ene persoon. De gemeente omvat naast Sint Anthonis de dorpen
Wanroij, Ledeacker, Stevensbeek, Westerbeek, Oploo en Landhorst en kent in het buitengebied
van Wanroij een grote (kampeer)accommodatie -De Bergen- welke tevens dienstdoet als
evenemententerrein. Het grootste evenement in de gemeente is het Mega Piratenfestijn dat een
terugkerend festijn vormt en het karakter heeft van een C-evenement.
Voor de functie is geen specifieke opleiding of cursus gevolgd met betrekking tot
evenementen. Op basis van ervaring en incidenteel contact met collega’s uit buurgemeenten is
kennis en inzicht verkregen op het vakgebied. Binnen de gemeente is geen bekendheid met de
Handreiking Evenementenveiligheid en wordt geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het
Kennisdossier Evenementenveiligheid van het CCV. Wel wordt gewerkt met een risicoscan-tool die
door de Veiligheidsregio beschikbaar is gesteld.
Wanneer een aanvraag voor een evenement binnenkomt bij de gemeente kan de
aanvrager binnen twee dagen een ontvangstbevestiging tegemoet zien. Hierna worden door de
ambtenaar direct adviesvragen uitgezet bij alle ketenpartijen (Politie, Brandweer, GHOR/GGD),
waarna de aanvraag blijft liggen tot alle partijen hun advies geformuleerd hebben. Intussen wordt
met behulp van de risicoscan bepaald om welk type evenement het gaat: A, B, of C. Deze
classificering is relatief nieuw; tot voor kort werd bij de gemeente Sint Anthonis gewerkt met de
‘eigen’ benamingen Klein Regulier Evenement, Regulier Evenement, Evenement met Verhoogde
Aandacht en Risico-evenement.
Meerjarige vergunningen
De gemeenten Veghel, Landerd en CGM hebben aangegeven te (willen gaan) werken met
meerjarige evenementenvergunningen ten behoeve van terugkerende A en B evenementen. Bij
alledrie de gemeenten zijn deze aan aanvullende eisen onderworpen; zo komen reeds als Cevenement beoordeelde evenementen sowieso niet in aanmerking voor een meerjarige
vergunning en wanneer er wijzigingen in opzet of programma worden doorgevoerd, wordt alsnog
een nieuwe beoordeling (en risicoscan) door alle betrokken partijen uitgevoerd. Uit navraag bij de
betreffende gemeenten is gebleken dat dit vooral is geïnitieerd vanuit de gemeentelijke wens om
te dereguleren en vanuit een serviceverlenende instelling.
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Tabel 1: vergelijking aanvraagprocedures op basis van website-informatie gemeenten
Gemeente

Check melding of vergunning

Termijn
melding

Termijn
vergunning

Kosten

Veghel

check via formulier ‘checklist
evenement’ (PDF)

10 werkdgn

16 wkn

melding: gratis
aanvraag: € 125 - € 1125
onthef.DHW: € 67,75
tijdelijk gebruik: € 67,75
onthef. zondagswet: € 67,75
onthef. geluid: € 67,75

niet genoemd op
website

2 mnd (klein)
3 mnd (groot)

melding: gratis
aanvraag klein : € 12,10
aanvraag groot: € 87,00
korting bij online aanvragen
aanvraag door vereniging of
stichting: gratis
onthef. DHW: € 20,15

3 wkn

8 wkn

niet genoemd op website

vergunning aanvragen door invullen
PDF

Uden

check a.d.h.v. criteria genoemd op
website
vergunning/melding via website, niet
mogelijk alle vragen van tevoren te
raadplegen

Boekel

check a.d.h.v. criteria genoemd op
website
vergunning aanvragen en melding
door invullen PDF

Landerd

check via formulier
‘evenementencheck’ (PDF)
vergunning aanvragen en melding
door invullen PDF

Cuijk

check via formulier
‘controleformulier
evenement’ (PDF), insturen

6 wkn, op het
12 wkn
formulier
Evenementencheck
wordt echter
gesproken van 5
werkdagen

via legestabel
commercieel evenement: €
385,75
onthef. geluid: € 20,65

6 wkn

12 wkn

niet genoemd op website

6 wkn, verderop in
de tekst wordt
echter gesproken
van 10 werkdagen

12 wkn

via doorverwijzing naar
legesverordening overheid.nl

6 wkn

12 wkn,
verderop op de
site wordt
gesproken van
8 tot 18 weken

niet genoemd op website

3 wkn

8 wkn

melding: gratis
aanvraag: € 276,30
leges gebruiksvergunning &
ontheffing DHW via
legesverordening
aanvraag door vereniging of
stichting: gratis

6 wkn

12 wkn, op
formulier
aanvraag 8
wkn en 12 wkn
voor groot
evenement

niet genoemd op website

vergunning aanvragen door invullen
PDF (klein en middelgroot)

Grave

check a.d.h.v. criteria genoemd op
website
vergunning aanvragen en melding
door invullen PDF

Mill & Sint
Hubert

Niet genoemd op de website, geen
formulieren te raadplegen
Voor informatie dient contact
opgenomen te worden met de
gemeente

Boxmeer

Criteria worden op site genoemd
maar ook checklist beschikbaar
vergunning aanvragen en melding
door invullen PDF (1 formulier voor
melding & aanvraag)

Sint Anthonis

geen criteria omschreven op
website
melding via websiteformulier, niet
mogelijk alle vragen van tevoren te
raadplegen
aanvraag via PDF

!27

Tabel 2: vergelijking meldingscriteria op basis van website-informatie gemeenten
Gemeente

Criteria voor het doen van een melding evenement

Veghel

• 1-daags evenement, meerdaagse wandeltocht of jeugdsportkamp
• max. 200 bezoekers
• tussen 09:00 - 24:00* uur
• geen versterkte (live) muziek
• indien > 3,50 m. vd rijbaan beschikbaar blijft voor hulpdiensten
• geen tenten waar >50 bezoekers in kunnen
• geen (zwak)alcoholische drank
melding alleen verplicht indien evenement plaatsheeft op de openbare weg

Uden

•
•
•
•
•
•

max. 50 bezoekers binnen
max. 150 bezoekers buiten
tussen 08:00 - 01:00 uur
geen belemmering voor verkeer & hulpdiensten
kleine objecten < 10 m2
geen muziek tussen 23:00*- 08:00 uur

Boekel

•
•
•
•
•
•
•
•

max. 200 bezoekers
incidenteel karakter
geluidbelasting < 70 dB(A) vanaf gevels c.q. op 100 m. afstand
eindtijd uiterlijk 24:00* uur
geen overnachting en niet meerdaags
geen doorgaande wegen afgesloten
terrein wordt schoon en netjes opgeleverd
inzet politie niet noodzakelijk

Landerd

• max. 250 bezoekers
• tussen 08:00 - 01:00 uur
• geen muziek tussen 23:00*- 08:00 uur
• indien > 3,50 m. vd rijbaan beschikbaar blijft voor hulpdiensten en > 4,50 m. hoogte
Besloten feesten vallen buiten de meldplicht, mogelijk andersoortige vergunning/ontheffingen nodig

Cuijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-daags evenement , kleinschalig in de buitenlucht
max. 250 bezoekers
tussen 10:00 - 24:00 uur
omvat niet meer dan twee straten met beperkte verkeersfunctie
muziek tot 23:00 uur
geluidbelasting < 70 dB(A) vanaf dichtstbijzijnde gevel
geen versterkte live muziek
indien > 3,50 m. vd rijbaan beschikbaar blijft voor hulpdiensten
kleine objecten < 80 m2, locatie beschikbaar en toegankelijk
geen inzet van hulpdiensten nodig
drank niet in glaswerk

Grave

•
•
•
•
•
•

max. 100 bezoekers
tussen 07:00 - 01:00 uur
geen muziek tussen 23:00 - 07:00 uur
niet op rijbaan, fietspad of parkeerplaats, geen belemmering hulpdiensten/verkeer
kleine objecten < 10m2 per object
organisator (= contactpersoon) heeft > 10 werkdagen voorafgaand melding gedaan

Mill & Sint Hubert

geen criteria genoemd op de website, noch beschikbaarheid van (online) formulieren

Boxmeer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sint-Anthonis

geen criteria genoemd op de website, noch beschikbaarheid van (online) formulieren, melden van een
klein evenement kan middels een progressief invulformulier op de site waarvan de vragen niet vooraf te
raadplegen zijn.
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>100 en <1000 bezoekers (onder de 100 bezoekers mogelijk geen meldingsplicht)
indien tussen 01:00 - 07:00
indien op rijbaan, fietspad of parkeerplaats, of belemmering hulpdiensten/verkeer
indien objecten > 25 m2
indien geen afsluiting doorgaande wegen
geluidsproductie <105 dB(A)
geen risicovolle groepen (specifieke muziekgenres incl. aanhangers, discriminatie)
geen vechtsport
geen gebruik van gemotoriseerde (model)voertuigen/vaartuigen/vliegtuigen
geen schieten met wapens of werpen van explosieven

* op dagen voorafgaand aan een zaterdag, zondag of feestdag geldt: 1 uur later

3.4. Politie Maas & Leijgraaf en evenementen
Professionalisering van het specialisme
Het werd al eerder genoemd in het eerste hoofdstuk: de vorming van de Nationale Politie
en in het bijzonder het nieuwe robuuste basisteam (RBT) Maas & Leijgraaf (ML). Binnen dit team
— ontstaan uit de voormalige teams Veghel, Uden, Cuijk en Boxmeer— wordt er momenteel hard
gewerkt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en goede werkwijzen uit het verleden een plaats
te geven in de toekomst van het team. Binnen RBT ML bestaat de werkgroep die zich bezighoudt
met evenementen uit één Operationeel Expert Wijkagent Evenementen, één Operationeel
Specialist en drie uitvoerende evenementencoördinatoren, soms aangevuld met een Operationeel
Expert op het gebied van Verkeer. Voor allen vormt het thema Evenementen een zogenoemd
taakaccent; het is dus geen specialisme op zich maar men doet dit naast de dagelijkse
werkzaamheden als wijkagent, noodhulp- of motoragent.
Naast de perikelen rondom de inrichting van het nieuwe basisteam, doemt voor ML
momenteel een tweede reorganisatieproces op: de gemeente Veghel zal in 2017 samengevoegd
gaan worden met Schijndel en Sint-Oedenrode en onder de nieuwe gemeentenaam ‘Meijerijstad’
verdergaan. Concreet betekent dit, dat het Veghelse gedeelte van Maas & Leijgraaf zal gaan
behoren tot een geheel ander RBT. Welke gevolgen dit zal gaan hebben voor de verdere inrichting
van ML -in casu met betrekking tot evenementen- is op dit moment nog onduidelijk.
De medewerkers van het taakveld evenementen hebben, met uitzondering van de
Operationeel Specialist, voornamelijk op basis van jarenlange ervaring hun kennis en kunde op het
vakgebied verworven. Werden in het verleden deze zaken nogal eens door de wijkagenten
uitgevoerd, sinds enkele jaren zijn er drie (voorheen vier) speciale evenementencoördinatoren aan
het werk die het gehele basisteam bedienen van de advisering van gemeenten tot en met het
coördineren van de evenementen vanuit de politie. Deze coördinatoren werken overigens nog wel
op basis van de oude onderverdeling van het teamgebied. Gezien hun lokale bekendheid is dit de
meest voor de hand liggende reden gebleken. Met ingang van het najaar van 2015 is door de
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost in samenwerking met het Event Safety Institute een
multidisciplinaire cursus evenementenveiligheid gestart, waarbij ook de medewerkers van ML zijn
aangesloten. Het is de bedoeling dat hierdoor de neuzen dezelfde kant op zullen gaan staan en
dat eenieder zich bedient van dezelfde inzichten en hetzelfde vocabulaire.
Intern stroomlijnen van werkwijzen
Omdat de vier voormalige teams nog niet erg lang samengevoegd zijn, is in voorkomende
gevallen nog goed te zien dat de coördinatoren er afzonderlijk verschillende werkwijzen op
nahouden. Men blijkt veelal de werkwijze van de voorganger te hebben geadapteerd en hier een
eigen sausje over te hebben gegoten. Ook zijn enkele coördinatoren met bepaalde evenementen
‘meegegroeid’ en zijn er gaandeweg handelwijzen ingeslopen die zeer zeker niet verkeerd zijn
maar waarvan men, bezien in het licht van de huidige maatschappelijke en politionele
ontwikkelingen zich kan en mag afvragen of deze de tand des tijds nog kunnen doorstaan.
Zo komt het voor dat de politie nog teveel op de stoel van de organisator gaat zitten en
deze soms zelfs een aantal zaken uit handen neemt. Dit betreffen zaken waarvan mag worden
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verondersteld dat deze primair onder de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf vallen, zoals
bijvoorbeeld het opstellen van een verkeerscirculatieplan en het zorgen voor afdoende en
voldoende beveiliging op en rondom het evenemententerrein dan wel de daartoe behorende,
exclusief voor evenementenpubliek toegankelijke parkeerterreinen. Bij het opstellen van het
politioneel draaiboek wordt niet overal gewerkt met een algemeen geaccepteerde standaard voor
draaiboeken (5-paragrafen model) en ook beoordelingsmodellen als IRSEM of BLOOS zijn geen
gemeengoed. Tot voor kort was de door de Veiligheidsregio gehanteerde evenementenclassificatie
(A, B, C) nog niet bij elke betrokken medewerker bekend. Inmiddels is sinds enkele maanden een
vlucht genomen met het stroomlijnen van werkwijzen en gedachtegoed.
Het vorengenoemde doet overigens niets af aan het enthousiasme en de wil van de
coördinatoren om hun taak naar beste inzichten te vervullen. Tegelijkertijd tekent zich bij enkele
medewerkers weleens enige onzekerheid af ten aanzien van de (on)mogelijkheden om zich verder
te bekwamen in hun eigen vakspecialisme. Als
reden hiervoor wordt het gebrek aan tijd en
“Wij hebben een groter ‘grijs gebied’ dan GHOR en
aan mogelijkheden benoemd. Hoewel er
Brandweer; we kunnen niet altijd met standaardlijstjes
behoefte is aan richtlijnen en kaders, blijkt het
werken.”
in politiekringen onontkoombare ‘gezond
Politieambtenaar
boerenverstand’ nog altijd de boventoon te
voeren. Wat opvalt is dat het adviesproces bij
de politie zich bij de meeste medewerkers ten aanzien van de vitale belangen in de samenleving
vooral richt op het belang van fysieke veiligheid alleen. Andere belangen (economisch, ecologisch,
sociaal-politiek) worden door gemeenten veel vaker aangedragen als meewegende factoren bij de
vergunningverlening.
Binnen het basisteam wordt steun en advies gezocht bij wijkagenten, collegataakaccenthouders en in voorkomende gevallen bij het bureau CCB of de afdeling Voetbal- en
Evenementen, die zich overigens voornamelijk op het betaald voetbal richt. Eenheidsbreed is
inmiddels gestart met een periodiek overleg voor alle evenementencoördinatoren, experts en
specialisten om tot een betere uitwisseling van kennis en ervaring te kunnen komen.
Knelpunten rondom vergunningverlening
Bij het advisering- en uitvoeringsproces worden door de evenementencoördinatoren
verschillende punten benoemd die reden geven tot zorg. Zo wordt ondermeer geconstateerd dat
de door de gemeenten gestelde termijnen waarbinnen geadviseerd dient te worden vaak aan de
krappe kant zijn. Hierdoor ontstaat niet zelden zorg omtrent de zorgvuldigheid bij het vergunnen
van evenementen door de gemeente. Daarnaast maakt men zich zorgen omtrent de zeer grote
mate van diversiteit tussen de gemeentelijke vergunnings- en meldingsvoorwaarden; het is immers
lastig werken op een speelveld waar verschillende spelregels van kracht zijn. Tot slot wordt van de
gemeenten een nadrukkelijker invulling van de regierol verwacht: deze zouden meer en beter
kunnen sturen op de eigen verantwoordelijkheden van evenementenorganisatoren, waar nu soms
te makkelijk de keuze wordt gemaakt om de politie in te zetten op een plek waar zij eigenlijk in het
geheel niet thuishoort, het evenemententerrein.
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4. Duiding
Of: waar ligt het punt waarop de wegen elkaar kruisen
4.1. De ontwikkeling van de samenleving en de roep om het potvisprotocol
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien hoe met name calamiteiten op het gebied
van evenementen een sprong voorwaarts hebben betekend in de aandacht voor en
professionalisering van het vakgebied. Dat calamiteiten rechtstreeks verband kunnen houden met
de legitimiteit van de overheid is een invalshoek welke belicht is aan de hand van
maatschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot een samenleving waarin de acceptatie van
veiligheidsrisico’s tot een minimum is beperkt maar waarin maximale individuele vrijheid en
maximale beleving tot speerpunten zijn verworden.
De non-acceptatie van ongelukken in de zin van ‘een toevallige en ongelukkige samenloop
van omstandigheden’ en het gebrek aan draagvlak voor vrijwel elke vorm van vermeend
overheidsfalen kreeg in de zomer van 2015 een duidelijk gezicht, doordat evenementen massaal
werden geschrapt als gevolg van toegenomen regelzucht. Doordat gemeenten steeds strengere
regels omtrent evenementenveiligheid
opstellen, lopen de kosten voor
“Ik vind heel veel dingen overtrokken; er is teveel
veiligheidsmaatregelen soms dusdanig op
aandacht voor bepaalde dingen die ertoe hebben geleid
dat een evenement soms om financiële
dat we zo streng zijn geworden dat we overal een risico
redenen niet meer kan plaatsvinden
in zien.”
(Telegraaf.nl, 2015). Het lijkt een beetje een
Gemeenteambtenaar
nieuwe Hollandse ziekte: calamiteiten die
direct leiden tot een aanscherping van
bestaande regels of het opstellen van nieuwe voorschriften. Met name in situaties waarin emotie
en verontwaardiging van het publiek (in de media) een grote rol spelen, krijgen deze niet zelden
een vervolg in de (lokale) politiek.
De drang om alles aan de voorkant te regelen, zaken volledig beheersbaar te maken,
kwam in 2013 tot een bijna kafkaësk hoogtepunt met het opstellen van het zogenoemde
‘potvisprotocol’ naar aanleiding van het aanspoelen en overlijden van dit zeedier aan de
Nederlandse kust (LC.nl, 2013). Om een goede handelwijze in de toekomst te kunnen borgen,
werd door het kabinet besloten tot het opstellen van een handelingsprotocol opdat het toekomstig
aanspoelen van grote zeezoogdieren in het vervolg beheersbaar te kunnen maken en zodoende
de maatschappelijke toets der kritiek te kunnen doorstaan. Eenzelfde denkwijze lijkt hier te
ontstaan op het gebied van evenementenveiligheid.

4.2. Preventief regelen of curatief handelen?
De idee om ook alle risico’s bij evenementen aan de voorkant te willen uitsluiten is nobel
maar kent zijn keerzijden. Want wat is nog reëel en hoe waarschijnlijk is het dat elk doemscenario
daadwerkelijk zal plaatsvinden? Wat zijn de (financiële) consequenties voor de organisator die zijn
veiligheidsmaatregelen moet aanscherpen en
het publiek dat hiervoor mogelijk verder voor in
“Veiligheid moet je in het oog blijven houden maar je
de buidel zal moeten tasten? Leiden meer en
moet ook weer niet te spastisch worden.”
verscherpte regels ook vanzelfsprekend tot
Gemeenteambtenaar
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meer toezicht en handhaving van deze regels? Welke eisen kan en mag een gemeente nog meer
stellen rondom de vergunningverlening? En leiden al deze regels, protocollen en vergunningseisen
tot het beoogde doel, namelijk verbetering van de veiligheid en behoud van overheidslegitimiteit?
Vragen die lastig te beantwoorden zijn. Want is een calamiteit in alle gevallen te voorkomen?
Een antwoord hierop is geformuleerd door Wildavsky, die een tweetal strategieën beschrijft
met betrekking tot het omgaan met risico’s: anticipatie of veerkracht. De strategie van anticipatie is
gericht op het vermijden van onzekerheden door bijvoorbeeld stellen van strenge eisen.
Veerkracht vormt een ander soort strategie: hierbij accepteert men (beperkte) risico’s en
organiseert men zich op zo’n manier dat het mogelijk is om flexibel te reageren op een eventueel
incident of eventuele onregelmatigheid (Wildavsky in: Muller, 2004). In alle situaties waarin de
bedreigingen en risico’s onbekend en onzeker zijn en er geen goed zicht is op de concrete
maatregelen die genomen kunnen worden om risico's te beperken, adviseert en prefereert
Wildavsky de veerkrachtstrategie.
Het vergunningenproces is, welbeschouwd, vanuit gemeentelijk oogpunt in grote mate
ingericht conform de anticipatiestrategie van Wildavsky. Onzekerheid wordt immers zoveel als
mogelijk vermeden door het opstellen van meldingscriteria en vergunningseisen. Het politieproces
zou daarentegen meer ingericht moeten zijn op het veerkrachtprincipe, dat leidt tot draaiboeken
waarin wordt aangegeven hoe gehandeld dient te worden in geval van crisis of calamiteit. Dat
neemt overigens niet weg dat de politie wel degelijk een rol speelt op het gebied van de anticipatie
in de zogeheten preventie- en preparatiefase van de veiligheidsketen: zij brengt immers advies uit
op het gebied van risicoreducerende maatregelen en voorwaarden. Deze twee strategieën zouden
elkaar idealiter moeten kunnen aanvullen opdat datgene dat beheersbaar is, ook beheersbaar blijft
en opdat de uitkomst van de Wet van Pleuris2 (het rechtstreeks verband tussen verwijtbaarheid,
relevantie en (sociale) media-aandacht) een zo laag mogelijke score krijgt.

4.3. Schoenmakers bij hun leest of samen sterk
Veiligheid rondom evenementen kent in de praktijk, kortom, een tweetal ‘aanvliegroutes’:
preventief dan wel curatief (of
repressief). Hierbij speelt de
gemeente een rol bij het borgen van
veiligheid-gerelateerde eisen en
criteria (anticipatie) en draagt de
politie de zorg voor het hanteerbaar
maken van calamiteiten (veerkracht).
In termen van de veiligheidsketen lijkt
op het eerste gezicht de rol van de
gemeente zich voornamelijk af te
spelen in de ‘koude fase’ van proactie
en preventie en die van de politie
vooral in de ‘warme fase’ van
preparatie, respons en nazorg. Dit
Politierol in de veiligheidsketen bij evenementen (bron:
2

Wet van Pleuris = V x R x M3’. Zie begrippenlijst.
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dekt vanzelfsprekend de lading niet geheel: de politie heeft in ieder geval een signalerende en
adviserende rol in de proactie- en preventiefase. Het schema op de voorgaande pagina geeft de
rol van de politie in de veiligheidsketen rondom evenementen weer.

De taken zijn verdeeld, gemeente en politie doen hun werk. Waar het echter om draait, is
de verbinding tussen de partijen. Elkaars processen kennen, nut en noodzaak kennen en
informatie delen. Dit zijn volgens Boutellier de succesfactoren voor het gezamenlijk werken aan
(evenementen)veiligheid in de moderne samenleving:
“Korte lijnen, face to face contact en het delen van informatie zijn cruciale elementen van
de nieuwe organisatie van veiligheid. Deze ontwikkelen zich onder druk van de
veiligheidsproblematiek. Sociaal vertrouwen vormt in deze diagnose dus niet een alternatief
voor rechtshandhaving maar is tegelijkertijd voorwaarde, middel en effect van het
veiligheidsstreven zoals dat zich met name in de urbane samenleving ontwikkelt. Veiligheid
is in deze betekenis meer dan bescherming, risicobeheersing en controle. Het streven naar
veiligheid neemt hier het karakter aan van een morele herordening van de
samenleving.” (Boutellier, 2005 p.6)
Veiligheid kan hiermee uitgelegd als een gemeenschappelijke taak waarbij elke betrokken
partij een eigen, individuele verantwoordelijkheid kent maar ook een gezamenlijke urgentie zou
moeten voelen om de maatschappelijke wens en behoefte te kunnen voeden. De kennis en kunde
op het gebied van evenementenveiligheid is in Nederland heel behoorlijk, maar tegelijkertijd ook
heel behoorlijk versnipperd. Op diverse plaatsen in het land is ruime ervaring opgedaan met
technieken op het gebied van onder andere public order management en risicobeheersing bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse of Koningsdag in Amsterdam- terwijl op andere plaatsen
het wiel steeds opnieuw uitgevonden lijkt te moeten worden. Zelfs binnen Maas & Leijgraaf is dit
terug te zien: in 9 gemeenten wordt heel divers omgegaan met deze elementen.
Volgens Syan Schaap, directeur van het Event Safety Institute wordt het daarom ook hoog
tijd dat alle gemeenten voortaan een eenduidig inhoudelijk kader gebruiken. Daarvoor moeten zij
volgens hem binnen hun lokale autonomie meer samenwerken. Ook moeten zij volgens Schaap
meer de samenwerking zoeken met praktijkexperts uit de evenementenwereld.
“Gemeenten en organisatoren hebben één ding gemeen: ze missen een eenduidig
inhoudelijk kader voor veiligheid. Organisatoren zetten hun evenementen vooral op grond
van hun eigen ervaringen of interne protocollen neer. Zij zijn door het hele land actief.
Daarbij hebben zij veel hinder van de grote verschillen in de wijze waarop gemeenten en
adviserende diensten hun plannen inhoudelijk beoordelen. En zelfs binnen dezelfde
gemeente kan het voorkomen dat de beoordeling van hun plannen van keer tot keer
verschilt. Afhankelijk van wie hierbij is betrokken. Andersom hebben gemeenten last van de
grote verschillen tussen de organisatoren: geen plan bevat dezelfde uitgangspunten voor
veiligheid. En vaak is het zoeken naar de impliciete keuzes die ten grondslag liggen aan de
beschreven veiligheidsmaatregelen.” (Schaap, in Secondant, 2015)
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Samen sterk, dat is dus het devies. Het versterken van de werkprocessen bij gemeenten
heeft al in 2012 een impuls gekregen met de komst van de landelijke Handreiking
Evenementenveiligheid (HEV). Dit document van het Veiligheidsberaad en het ministerie van
Veiligheid en Justitie bevat een beschrijving van organisatie en processen rond evenementen. Het
dient als richtlijn voor gemeenten en veiligheidsregio’s (Secondant, 2015). Dat de HEV zich tot op
heden nog niet heeft kunnen ontwikkelen tot landelijke standaard voor de werkprocessen, is goed
te zien bij de gemeenten van Maas & Leijgraaf, waar de HEV niet of nauwelijks bekend is bij de
medewerkers van de gemeenten die de inhoudelijke vergunningaanvragen behandelen. Ook bij de
politie Maas & Leijgraaf is de HEV overigens (nog) geen gemeengoed gebleken. De meningen met
betrekking tot de risicotool die gehanteerd wordt door brandweer en GHOR zijn bijna zorgwekkend
negatief en verdienen zeker meer aandacht.
“Bij de risicoscan van de GHOR komt er eigenlijk altijd
een ‘B’ uit, terwijl ik dan soms echt denk dat het een Cevenement moet zijn.”
Gemeenteambtenaar

“Ik vind de meerwaarde van de risicoscan niet genoeg.
Met name bij terugkerende evenementen weten we het
nu wel.”
Gemeenteambtenaar

Dit leidt uiteindelijk tot een pleidooi voor een betere samenwerking tussen enerzijds de
politie en de gemeente, waarbij er terdege een besef moet zijn van te behalen, gezamenlijke
doelen op het gebied van evenementenveiligheid. Anderzijds is dit een pleidooi ten gunste van een
intensievere samenwerking tussen gemeenten onderling teneinde de versnippering van kennis en
kunde tegen te gaan en de mogelijkheid voor organisatoren om naar believen te shoppen wordt
afgeremd. Eerder werd als voorbeeld al de beginnende samenwerking genoemd tussen de zes
grote gemeenten Eindhoven, Breda, Den Bosch, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle die de handen
ineen hebben geslagen om een landelijk handboek voor veiligheid op evenementen op te stellen
naar het voorbeeld van de Britse Event Safety Guide (Omroepbrabant.nl, 1-8-2015).
Om de ontwikkeling van het Nederlandse handboek mogelijk te maken, is inmiddels de
Stichting Evenementenhandboek opgericht. Dit handboek zal niet helemaal dezelfde strekking
hebben als de eerder genoemde Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) maar beoogt wel
dezelfde doelstelling te hebben. Op haar website geeft de stichting aan waarin de opzet van het
nieuw te ontwikkelen handboek verschilt van de bestaande HEV:
“De HEV is een voor veiligheidsregio’s en gemeenten geschreven procesbeschrijving. De
HEV richt zich op de rollen en taken die overheidsdiensten in de verschillende
processtappen hebben. De HEV is nadrukkelijk geen inhoudelijk georiënteerd document.
Het Evenementenhandboek Veiligheid is dat juist wel. Dit handboek zal praktische
inzichten en tips geven bij het zorgen voor een veilig evenement. Tezamen bieden beide
documenten voor overheden een waardevolle basis, om de veiligheidszorg rond
evenementen op een effectieve wijze te kunnen borgen. Een ander verschil met de HEV, is
dat het Evenementenhandboek Veiligheid ook voor organisatoren is
bedoeld.” (Evenementenhandboek.nl, 2015).
Over de rol van de Veiligheidsregio’s zegt de stichting dat deze via de aangesloten
gemeenten zullen kunnen meelezen en meedenken. De stichting geeft daarnaast aan dat zij zich
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heeft voorgenomen om met de landelijke koepelorganisaties van brandweer, politie en GHOR
afspraken te maken over het meelezen en meedenken vanuit het centrale niveau met als doel om
‘eenduidigheid in de reacties te bevorderen’. Hoe dit zal moeten worden vormgegeven, blijft echter
onduidelijk.
Het Evenementenhandboek Veiligheid zal dus moeten gaan dienen als meer praktisch
handboek, waar de Handreiking Evenementenveiligheid zich richt op de processen als richtlijn
voor gemeenten en Veiligheidsregio’s. Schaap merkte al op dat de HEV zich tot op heden niet
heeft kunnen ontwikkelen als landelijke standaard voor deze werkprocessen omdat de meeste
gemeenten volgens hem hun processen nog uitvoeren zoals zij gewend waren en dat de
onderlinge verschillen daarbij groot zijn. Volgens hem maken steeds meer Veiligheidsregio’s wel
afspraken over beleid en procedures met gemeenten en adviserende diensten maar blijken deze
afspraken (nog) niet altijd even strak te worden nageleefd (Schaap, in Secondant, 2015).
Hoewel het prettig is voor de burger en voor de organisator wanneer er weinig procedurele
hindernissen genomen hoeven te worden, kan en mag de wens om te dereguleren geen doel op
zich worden. Veiligheid is een taak, nee, een morele plicht van ons allemaal. We zijn het de
moderne samenleving verschuldigd.
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5. Tot slot
Nabeschouwing, conclusies en aanbevelingen
5.1. Nabeschouwing
Dat calamiteiten rondom evenementen kunnen leiden tot een aantasting van de legitimiteit
van het (lokaal) bestuur, is pijnlijk duidelijk geworden na de diverse, landelijk bekend geworden
incidenten zoals het monstertruckdrama in Haaksbergen of de strandrellen bij Hoek van Holland.
In veel gemeenten in het land heeft dit kennelijk geleid tot het bijna reflexmatig aanscherpen van
bestaande regels en protocollen. Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015
werd duidelijk dat in Haaksbergen met name het proces van vergunningverlening een
veiligheidskritisch proces is. In hoofdstuk twee werd deze aanbevelingen al eerder geciteerd:
“Richt de verlening van evenementenvergunning in als een veiligheidskritisch proces,
waarin de burgemeester en de behandelend ambtenaren zich er actief van vergewissen
dat de organisator van het evenement de risico’s kent en deze zodanig beheerst dat de
openbare veiligheid niet in gevaar komt. Investeer daartoe in kennis en vaardigheden van
ambtenaren belast met de vergunningverlening. Positioneer de burgemeester
nadrukkelijk als bestuurlijk eigenaar en stel hem in staat om doorlopend zicht te houden op
de kwaliteit van de vergunningverlening. Hierbij is de openbare veiligheid zijn belangrijkste
richtsnoer.” (Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2015)
Wanneer deze aanbeveling nader wordt bekeken, wordt duidelijk dat er voor drie partijen
belangrijke rollen zijn weggelegd welke duidelijk worden gescheiden:
- de organisator is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s teneinde de openbare
veiligheid niet in gevaar te laten komen
- er dient geïnvesteerd te worden in kennis en vaardigheden van de ambtenaren die belast zijn
met de vergunningverlening
- de burgemeester dient gepositioneerd te worden als bestuurlijk eigenaar en dient in staat
gesteld te worden om doorlopend zicht te houden op de kwaliteit van de vergunningverlening.
Wanneer deze aanbevelingen worden afgezet tegen de huidige situatie in Maas &
Leijgraaf, dan kan voorzichtig gesteld worden dat deze gedachtengang nog geen gemeengoed is
binnen alle negen gemeenten. Medewerkers zitten vrijwel zonder uitzondering al behoorlijk lang op
hun positie en hebben hun kennis en kunde met name op grond van ervaring vergaard. Aan
structurele (bij)scholing wordt, behoudens
enkele uitzonderingen, niet gedaan. Het
“Omdat ik deze functie in mijn eentje bekleed, maakt
gevoel van urgentie ten aanzien van dit punt
dit mij kwetsbaar. Vooral in de zomer maak ik overuren
en dan kijk je makkelijk over zaken heen.”
lijkt ook te ontbreken. Men is zich weliswaar
Gemeenteambtenaar
bewust van de aandacht die de
vorengenoemde incidenten hebben
gegenereerd en bij enkele gemeenten heeft dit geleid tot een uitbreiding van de
aanvraagformulieren met (nog) meer detailvragen. Het idee dat wanneer men maar zoveel
mogelijk vragen opneemt in de aanvraagformulieren, men alle risico’s daarmee in kaart heeft
gebracht, is mijns inziens echter utopisch en kan hooguit een vals gevoel van veiligheid bieden.
Hoe uitgebreid men de formulieren ook maakt, het ontslaat niemand van de morele plicht om zich
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te vergewissen van een volledig beeld van
activiteiten en daarmee gepaard gaande
risico’s.

“Je voelsprieten af en toe aanzetten kan geen kwaad.”
Gemeenteambtenaar

Het is begrijpelijk dat burgemeesters hun gemeente graag aantrekkelijk houden en een
gevarieerd aanbod van evenementen hoort daar vanzelfsprekend bij. Ook de gedachte om het
burgers niet te moeilijk te maken met ingewikkelde procedures is er een die velen zal aanspreken.
Er is echter een spanningsveld tussen deregulering of administratieve lastenverlichting enerzijds
en de roep om zorgvuldigheid en professionaliteit anderzijds. De burgemeester is en blijft
bestuurlijk eigenaar en dient ervoor te waken dat procedures en termijnen de zorgvuldigheidstoets
kunnen blijven doorstaan. Het omzeilen van procedures is, hoewel soms begrijpelijk, niet langer
iets dat past in het huidig tijdsgewricht. De
actualiteit heeft immers laten zien dat
“9 van de 10 aanvragen worden gewoon gehonoreerd.
oorspronkelijke goede bedoelingen er niet
Zeker bij terugkerende evenementen. De burgemeester
meer toe doen wanneer zich incidenten
zet de gemeente graag op de kaart.”
voordoen waarvan achteraf blijkt dat deze
Gemeenteambtenaar
voorkomen hadden kunnen worden.
Een ander punt van zorg wordt gevormd door de huidige, soms oneigenlijke taakverdeling
ten aanzien van verantwoordelijkheden binnen Maas & Leijgraaf. Zoals ook duidelijk werd uit de
aanbeveling van ‘Haaksbergen’, is de organisator primair verantwoordelijk voor het inrichten van
het proces van de veiligheids- en risicobeheersing. Concreet betekent dit, dat het opstellen van
veiligheidsplannen (voorheen vaak ‘calamiteitenplan’ genoemd) en bijvoorbeeld
verkeerscirculatieplannen een taak vormen voor de organisatie van het evenement. Nog te vaak
neemt de politie veel verantwoordelijkheden uit handen van de organisatie. Dit is ten dele het
gevolg gebleken van veelal historische gegroeide situaties en deels vanuit een grote mate van
verantwoordelijkheidsgevoel. Hoewel verklaarbaar, past dit niet bij de signalerende en adviserende
rol die de politie bekleed in dit proces. Ook het overnemen van bijvoorbeeld verkeersregelende
taken of het beveiligen van een
evenemententerrein kunnen gerekend worden
“Het politieadvies voegt niet altijd heel veel toe. ik vind
tot oneigenlijk gebruik van politionele
het vaak dubbelop.”
capaciteit.
Gemeenteambtenaar
Gemeentelijk beleid en processen lopen binnen Maas & Leijgraaf behoorlijk uiteen. Samen
optrekken op beleidsmatig gebied is wellicht nog een brug te ver maar het meer eenvormig maken
van aanvraagprocedures is zeker geen utopie. Het evenementenlandschap is aan verandering
onderhevig en houdt gelijke tred met de maatschappelijke accentverschuivingen. Dit maakt het
geen sinecure om met de blik van vroeger te kijken naar het heden met zijn veranderde
‘gebruikerseisen’ ten aanzien van evenementen. Hier past alleen een gezamenlijk idee om samen
te werken aan veiligheid. Afwijken van gestelde termijnen en ‘doordrukken’ van evenementen om
welke reden dan ook passen niet bij dit veranderde evenementenklimaat. Hier dienen gemeenten
dan ook alert op te zijn.
“Soms krijgen we een aanvraag zo laat binnen dat we
het niet geregeld krijgen.”
Gemeenteambtenaar
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5.2. En wat is daarop uw antwoord? Terug naar de hoofdvraag
De voorgaande hoofdstukken hebben een licht geworpen op de wijze waarop er in de
negen gemeenten van robuust basisteam Maas & Leijgraaf wordt omgegaan met de wijze waarop
het verlenen van een evenementenvergunning tot stand komt. Wanneer deze informatie afgezet
wordt tegen de achtergrond van een relatief recente (media)historie van calamiteiten bij
evenementen, maatschappelijke ontwikkelingen en hoe deze verband houden met de legitimiteit
van het overheidsgezag wordt het mogelijk om een voorzichtig antwoord te formuleren op de in het
eerste hoofdstuk gestelde hoofdvraag:

Wat is er voor nodig om het volledige proces van vergunningverlening in de negen
gemeenten van Maas & Leijgraaf te stroomlijnen?
Ik gebruik hier bewust de term ‘voorzichtig’; een uitputtende en uitsluitende beantwoording van de
vraag naar mijn mening in dit stadium (nog) niet mogelijk en de ambitie om te kunnen bepalen wat
er voor nodig is om het volledige proces te kunnen stroomlijnen kan dan ook beter iets getemperd
worden. Het is echter wel mogelijk om te beoordelen wat een mogelijk eerste stap zou kunnen zijn.
Zoals in de vorige alinea aangegeven, lopen aanvraagprocedures uiteen en is de huidige
manier van samenwerken met de hulpverlenende instanties en de interne gemeentelijke partners
in nagenoeg alle gemeenten het gevolg van een historisch gegroeide situatie. Exemplarisch is in
dit verband het volledig ontbreken van de term ‘Veiligheidsregio’ wanneer de gemeenten gevraagd
wordt naar de samenwerkingspartners. De Veiligheidsregio zelf geeft in haar in november 2015
gepubliceerde, 54 pagina’s tellende Regionaal Beleidsplan 2016-2019 slechts het volgende aan
over de eigen taak ten aanzien van evenementenveiligheid:

Bron: Veiligheidsregio Brabant-Noord, 2015

De Veiligheidsregio heeft volgens haar publicatie meegewerkt aan de totstandkoming van
een evenementenbeleid en geeft aan in welke gevallen een evenement niet vrijblijvend dient te
worden aangeboden ter advisering. Dit kan mijns inziens gezien worden als een eerste goede stap
in de richting van een meer coherent beleid van de diverse gemeenten onderling maar zegt
hiermee nog weinig over de feitelijke vormgeving van dit beleid in de zin van procedures. Het
voornaamste dat op dit moment lijkt te ontbreken bij de gemeenten is een gevoel van urgentie, een
gevoel van noodzaak om waar mogelijk beleid en processen meer en beter op elkaar af te
stemmen.
Het creëren van een gevoel van urgentie is dan ook mijns inziens een eerste belangrijke
stap teneinde de uiteenlopende gemeentelijke aanvraagprocedures beter op elkaar te kunnen
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afstemmen. Om dit gevoel van urgentie te kunnen bewerkstelligen, kan gebruik gemaakt worden
van de in de het tweede hoofdstuk beschreven theorieën van ondermeer Boutellier en Bauman
met betrekking tot de veranderde samenleving met haar behoefte aan maximale veiligheid,
maximale individuele vrijheid en maximale beleving onder almaar veranderende condities. Deze
theorieën bieden zowel een verklaring voor het veranderde evenementenlandschap als voor de
relatie tussen evenementenveiligheid en de legitimiteit van het (lokaal) overheidsgezag. Dit
theoretisch kader kan hiermee naar mijn mening een goede houvast vormen waarmee het
openbaar bestuur uit de voeten kan om een aanvang te maken met een wijziging èn onderlinge
afstemming van de procedures rondom evenementenvergunningverlening.
Het gematigde antwoord op de hoofdvraag luidt dus dat er in elk geval een eerste stap
gezet dient worden op het gebied van het (h)erkennen van maatschappelijke ontwikkelingen die
ertoe hebben geleid dat een continuering van de huidige manier van werken niet langer wenselijk
is. In de theorieën van Boutellier en Bauman kan hiervoor een heldere rechtvaardiging gevonden
worden. Deze stap kan worden geïnitieerd door enerzijds de Veiligheidsregio hier een rol in te
laten spelen maar kan eventueel ook vanuit het RBT Maas & Leijgraaf worden gezet.

5.3. Conclusies
In voorgaande alinea’s en hoofdstukken zijn inmiddels al enkele constateringen de revue
gepasseerd. Voor de volledigheid volgen hieronder, samengevat, de belangrijkste conclusies en
een korte toelichting hierop:

I.

Criteria voor het mogen doen van een melding of het moeten aanvragen van een
vergunning lopen binnen Maas & Leijgraaf sterk uiteen

Waar een evenement bij de ene gemeente nog vergunningsrij kan blijven als het bezoekersaantal
onder de 1000 blijft, is het bij de andere gemeente al vergunningplichtig wanneer het aantal van
100 bezoekers overschreden wordt.

II.

Toezicht en controle op de gedefinieerde criteria wordt als lastig ervaren door
gemeente en politie

Door zowel gemeenten als politie is aangeven dat de controle op met name de vergunningsvrije
evenementen als lastig of soms zelfs ontoereikend wordt ervaren.

III.

Aanvraagprocedures met betrekking tot evenementenvergunningen lopen binnen
Maas & Leijgraaf sterk uiteen

De aanvraagformulieren van de gemeenten lopen uiteen van een drie pagina’s tellende vragenlijst
tot zeer gedetailleerde exemplaren van veertien pagina’s.
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IV. Aanvraagtermijnen worden door zowel gemeenten als politie soms als te krap
ervaren
Dit betekent dat zowel gemeente- als politieambtenaren soms veel druk wordt ervaren om op tijd
met een voldoende onderbouwd advies of oordeel te komen. Dit kan ten koste gaan van de
zorgvuldigheid.

V.

Gemeentemedewerkers belast met vergunningverlening hebben een kwetsbare
positie

De medewerkers zitten in de meeste gevallen al lang op hun positie, bekleden deze vaak alleen,
hebben weinig specifieke (bij)scholing genoten op het gebied van evenementenveiligheid.

VI. Er wordt door de gemeenten slechts (zeer) beperkt gebruik maakt van de van
overheidswege ter beschikking gestelde tools en kennisdossiers
Hoewel er door het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie een landelijke
Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) is opgesteld, zijn zowel de kennis als het gebruik
hiervan geen gemeengoed binnen Maas & Leijgraaf. De risicotool van brandweer en GHOR ten
behoeve van de classificering van evenementen wordt zelfs door de meerderheid van de
gemeenten als ondoelmatig beschouwd.

VII. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet voldoende scherp
afgekaderd voor organisatie, burgemeester en politie

De organisator dient primair verantwoordelijk gehouden te worden voor veiligheids- en
verkeerscirculatieplannen, de burgemeester is verantwoordelijk voor de toezicht op en handhaving
van het proces en de politie heeft een signalerende en adviserende taak. In Maas & Leijgraaf
worden door de politie taken opgepakt die niet bij hen thuishoren. Dit legt een onevenredige en
onnodige druk op de capaciteit van het politieapparaat.

VIII. Er zijn vrij veel (relatief) grote evenementen in Maas & Leijgraaf
Deze -met name de grote- evenementen brengen ook grote druk op politieapparaat. In sommige
gevallen is die druk terecht, anderzijds noopt het de politie om ook kritischer te worden op de eigen
(benodigde) inzet. Het is daarom van belang dat de politie zich geen taken toe-eigent die bij
andere partijen thuishoren.
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5.4. Aanbevelingen
Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen waarmee een eerste stap
kan worden gezet in de verdere professionalisering van evenementenveiligheid in Maas &
Leijgraaf:

• Creëer een gevoel van urgentie bij alle partijen
Er dient een gevoel van urgentie te worden gecreëerd bij zowel gemeenten als politie
ten aanzien van het belang om stroomlijning aan te brengen in de procedures rondom
vergunningverlening. Om nut en noodzaak van een efficiënt en coherent
vergunningverleningsproces te onderstrepen kan het aanreiken van de
gedachtengang van de veranderende samenleving en het bieden van een theoretisch
verantwoordingskader een steun in de rug zijn voor de verschillende
gemeentebesturen.
• Breng rust in de aanvraagtermijnen
Door zowel gemeenten als politie is aangegeven dat de aanvraagtermijnen soms als te
krap worden ervaren. Door deze voldoende ruim te stellen, kiest men voor een veiliger
optie waardoor de zorgvuldigheid van de beoordeling en advisering geborgd wordt.
• Biedt een alternatief voor de uiteenlopende aanvraagwijzen
Om de wildgroei in aanvraagformulieren te beperken en te aanvragen te
vereenvoudigen kan gebruik worden gemaakt van de bestaande kaders van de
Handreiking Evenementenveiligheid. Het stellen van teveel detailvragen in de
aanvraag creëert een vorm van schijnheiligheid omdat het de indruk wekt dat allee
risico’s op voorhand in kaart gebracht zijn. Deze zijn in bijlage opgenomen.
• Organiseer een vorm van intervisie
Vanwege de kwetsbare positie van de gemeenteambtenaren dient te worden bezien op
welke wijze er een vorm van geïnstitutionaliseerde intervisie kan plaatsvinden. Dit zou
de vorm kunnen hebben van een periodiek evenementenoverleg waarbij
vergunningverleners en hulpdiensten uit het operationeel werkveld bij elkaar komen.
• Zorg voor toezicht op de gestelde eisen en randvoorwaarden
Wanneer er bepaalde eisen worden gesteld aan vergunningsvrije en
vergunningsplichtige evenementen, dient toezicht en controle hierop geborgd te zijn.
Dit stelt de gemeenten en hulpdiensten in staat om de juistheid van melding of
vergunningsplicht te toetsen, deze te evalueren en waar nodig bij te stellen.
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Begrippenlijst
Evenement
Voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis die toegankelijk is voor een verzameling mensen,
plaatsheeft binnen een bepaald tijdsvak en binnen een begrensde omgeving, bovengemiddelde
risico’s met zich meebrengt, samenwerking van verschillende instanties vergt, een meer dan
reguliere personele capaciteit vergt en vergunningplichtig is (Schaap et al, 2009)
0-evenement
Meldingsplichtig evenement.
A-evenement (regulier)
‘Evenement’, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of
voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken.
B-evenement (aandacht)
‘Evenement’, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde,
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen
vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke
gevolgen te beperken.
C-evenement (risicovol)
‘Evenement’, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of
voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken (HEV, 2011).
Publieksprofiel
Beschrijving van het publiek dat een evenement bezoekt
IRSEM-model
Methodiek ten behoeve van het nemen van beslissingen op basis van de elementen
Informatie, Risico’s, Scenario’s, Effecten en Maatregelen
BLOOS-model
Methodiek ten behoeve van het nemen van beslissingen op basis van de elementen
Beleid, Locatie, Omstandigheden, Objecten en Subjecten
Wet van Pleuris: V x R x M²
De Wet van Pleuris legt een verband tussen drie variabelen van een gebeurtenis en de mate van
commotie die kan ontstaan. De variabelen – Verwijtbaarheid, Relevantie en (sociale)
Mediageniekheid – zijn objectief vast te stellen kenmerken van een gebeurtenis.
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Bijlagen
1. Uitvraagprotocol conform de Handreiking Evenementenveiligheid 2012
Aanvraag evenement dient volgende info te bevatten (uitvraagprotocol):
Minimale inhoud melding of aanvraag
Gelet op het doel kent de melding c.q. aanvraag de volgende minimale inhoud:
1. Activiteitenprofiel
a. Naam en omschrijving van het evenement
b. Data en tijden van het evenement
c. Versterkt geluid
d. Eten en drinken
e. Communicatie
f. Overige activiteiten tijdens het evenement
2. Publieksprofiel
a. Omvang van het publiek
b. Samenstelling van het publiek
3. Ruimtelijk profiel
a. Route
b. Locatie(s) van het evenement
c. Bouwsels en voorwerpen
d. Toilet- en douchevoorzieningen
e. Overnachten
f. Afval en opruimen
g. Verkeer en vervoer
4. Gegevens organisator/organisatie
a. Aanvrager
b. Organisator, vergunninghouder en contactpersonen
5. Bijlagen
a. Tekening plaats locatie, vervoer en parkeren en inrichting terrein
b. Risicoanalyse
c. Veiligheidsplan
aanvullende gegevens:
• reputatie van de ‘organisator/organisatie’ van het evenement
• verwachtingen en reputatie van het evenement
• verwachtingen en reputatie performer(s) bij het evenement
• ervaringsgegevens (zelfde of soortgelijk) evenement
• wettelijke onderwerpen
• VIPS ?
• Beleidsuitgangspunten
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2. Semi-gestructureerd interview INTERN
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3. semi-gestructureerd interview EXTERN
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