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Managementsamenvatting
In 2012 heeft het Veiligheidsberaad de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV)
vastgesteld. De HEV is bedoeld ter ondersteuning van veiligheidsregio’s en gericht op
afstemming, samenwerking en het ontwikkelen van een regionaal evenementenbeleid.
In 2016 verscheen het rapport Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen van de Inspectie van Veiligheid en Justitie. Daarin doet de Inspectie
aanbevelingen aan gemeenten en veiligheidsregio’s over de wijze waarop zij omgaan met
risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen. Opvallend is dat twee
aanbevelingen uit het rapport onderdeel uitmaken van de werkwijze zoals deze wordt
geadviseerd in de HEV;
1. Draag standaard zorg voor een geïntegreerd advies vanuit de drie hulpverleningsdiensten
aan de gemeenten.
2. Zorg, samen met de gemeenten, steeds voor een volledig en actueel regionaal overzicht
van publieksevenementen.

Doelgroep van de HEV
De HEV bestaat uit vijf delen. Deze delen dienen specifieke doelen en zijn in een aantal
gevallen ook voor specifieke doelgroepen bedoeld. Delen I, II en V van de HEV zijn met
name bedoeld voor gemeenten c.q. het bevoegd gezag, alsmede voor de organisaties die
het bevoegd gezag adviseren, zoals de politie, de brandweer en de GHOR en/of de
veiligheidsregio’s. Deel III van de HEV is specifiek bedoeld voor gemeenten. Deel IV is
bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van een veilig eve nement.

Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek
De doelstelling van dit evaluatieonderzoek is te achterhalen in hoeverre de HEV (wel of niet)
wordt gebruikt en wat het gebruik eventueel in de weg staat. Vanuit deze doelstelling is de
volgende centrale vraag geformuleerd:
In hoeverre gebruiken de verschillende doelgroepen de HEV in hun dagelijkse
praktijk en wat is daarvoor de reden?
Om deze vraag te beantwoorden is de dataverzameling opgebouwd uit vier onderdelen: een
vooronderzoek, drie regiosessies, een enquête en een analyse van regionale beleidskaders
evenementenveiligheid. Bij het onderzoek zijn verschillende doelgroepen –
veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en evenementorganisatoren –
betrokken. Uit het aantal deelnemers aan de regiosessies (in totaal ruim 60 deelnemers) en
de enquête (373 respondenten) bleek dat de bereidheid om mee te werken aan dit
onderzoek groot was. Hoewel de onderzoekers niet de pretentie hebben een volledig beeld
te geven van de opvattingen van de doelgroepen, is de verwachting dat het onderzoek met
deze hoeveelheid en verscheidenheid aan respondenten voldoende informatie biedt om een
goed beeld te geven van de stand van zaken in Nederland.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
 Het belang dat aan het thema evenementenveiligheid wordt gehecht, is onder de
verschillende doelgroepen groter dan vooraf – bij aanvang van het onderzoek –
werd gedacht.
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Onder de verschillende doelgroepen blijkt een grote behoefte te bestaan aan
kennis(deling) over evenementenveiligheid. Hierin zou kunnen worden voorzien
door:
– opleiding en training
– een centraal informatiepunt
– een landelijk multidisciplinair netwerk
Er blijkt enerzijds behoefte te bestaan aan uniformiteit (door middel van wetgeving,
normering voor evenementveiligheid) en anderzijds aan ruimte voor maatwerk en
flexibiliteit.
In tegenstelling tot hetgeen bij aanvang van het onderzoek werd gedacht, blijkt de
HEV in het verleden door verschillende doelgroepen te zijn gebruikt en op een
aantal onderdelen nog steeds te worden gebruikt. Vooral het procesmodel (delen I
en II) is door de meeste regio’s overgenomen in eigen beleid.
Uit het onderzoek blijkt een duidelijke behoefte aan een geactualiseerde versie van
de HEV. De aangepaste versie van de HEV zou voor een (groot) deel overeen
kunnen komen met wat in de huidige HEV wordt aangeboden, maar aanvullend
daarop is er behoefte aan checklists, eenvoudige methodes voor risicobeoordeling
en aan functionele eisen (risicobeoordeling) in plaats van technische eisen.

Ten aanzien van de bekendheid en het gebruik van de HEV kunnen verder de volgende
conclusies worden getrokken.

Bekendheid met de HEV
Uit het onderzoek blijkt dat met name de politie, de GHOR en medewerkers van de
veiligheidsregio’s goed bekend zijn met de HEV. Andere doelgroepen (met name
gemeenten) zijn minder bekend met de HEV. Wat over het algemeen opvalt is dat een grote
groep respondenten wel van de HEV gehoord heeft, maar niet bekend is met de inhoud.

Het gebruik van de HEV
De meeste doelgroepen gebruiken de HEV bij het inventariseren en analyseren van risico’s.
De hulpdiensten gebruiken de HEV ook als hulpmiddel voor de advisering aan het bevoegd
gezag en als input voor het eigen beleidskader.
Als het gaat om het gebruik van specifieke onderdelen van de HEV, dan blijkt met name de
risicoscan veel te worden gebruikt. Daarbij wordt tegelijkertijd wel aangegeven dat de
risicoscan (A-, B-, C-indeling) niet altijd tot eenduidige uitkomsten leidt (eenzelfde
evenement wordt door gemeenten soms anders ingedeeld). Ook het risicoprofiel (deel V)
wordt veel gebruikt, ondanks dat men het beoordelingssysteem op zich te complex vindt. De
Evenement Assistent wordt weinig gebruikt.
De belangrijkste reden voor het niet (meer) gebruiken van de HEV blijkt gelegen in het feit
dat men in het verleden een eigen (op de HEV gebaseerd) beleidskader heeft ontwikkeld dat
in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Een andere reden waarom de HEV niet (meer)
wordt gebruikt, is dat men de HEV weinig gebruiksvriendelijk vindt.

Aanbevelingen
De aanbevelingen die uit het onderzoek volgen hebben voor een deel betrekking op
evenementenveiligheid in het algemeen en voor een deel op de (actualisatie van de) HEV

Aanbevelingen met betrekking tot evenementenveiligheid in het algemeen
>

Evenementenveiligheid is bij uitstek een “multi-thema”. Dit betekent dat
evenementenveiligheid gebaat is bij een gezamenlijke inspanning van alle partners en
een integratie van de verschillende adviezen (waarbij integraliteit meer is dan drie
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>

>

adviezen met een nietje erdoorheen). Het is aan te bevelen te bezien hoe een integratie
van adviezen kan worden bewerkstelligd.
Om de kwaliteit van de advisering door de veiligheidsregio’s te vergroten, is het aan te
bevelen om meer te investeren in de inhoudelijke kennis die nodig is voor advisering. Dit
kan door het verzorgen opleidingen en trainingen, maar ook door het beter benutten en
uitwisselen van bestaande kennis via netwerken, platforms en dergelijke.
Op dit moment wordt door verschillende gemeenten samen met
evenementenorganisatoren gewerkt aan een Handboek Evenementenveiligheid. Het is
aan te bevelen de mogelijkheden te verkennen om hierin samen op te trekken.

Aanbevelingen met betrekking tot de HEV
>

>

>

>

Niet alle doelgroepen zijn even goed bekend met de HEV. Het is daarom aan te bevelen
aandacht te besteden aan de bekendheid en het feitelijk gebruik van de HEV, met name
bij gemeenten.
Het gebruiksgemak van de HEV kan worden vergroot door de omvang van de HEV te
beperken en een duidelijkere structuur aan te brengen. De delen I tot en met V vormen
nu geen samenhangend geheel. Daarnaast is het de vraag of sommige onderdelen
(zoals deel IV, de Evenement Assistent) wel in de handreiking thuishoren.
De procesbeschrijving zoals die is opgenomen in de huidige HEV (delen I en II)
beschouwen de verschillende doelgroepen als waardevol. Deze is overgenomen in
verschillende regionale beleidskaders en leidt op die manier tot een uniforme werkwijze
in Nederland. Het is aan te bevelen de procesbeschrijving te behouden, waarbij een
nadere beschouwing van de risicoscan (A-, B-, C-indeling) nodig is, omdat deze volgens
de respondenten niet tot eenduidige uitkomsten leidt.
Het risicoprofiel zoals dat nu is opgenomen in de HEV (deel V) wordt over het algemeen
als te complex ervaren. Het is aan te bevelen te bezien of deze methodiek te
vereenvoudigen is, aangezien er wel een duidelijke behoefte bestaat aan een dergelijke
risicobeoordelingsmethode.
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Voorwoord
Voor u ligt het evaluatierapport van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV). Bij deze
evaluatie speelde de inbreng uit het veld een belangrijke rol. Tijdens de uitvoering van het
onderzoek hebben wij gemerkt dat de bereidheid om aan deze evaluatie mee te werken
groot was. Dat zegt op zichzelf al iets; het thema leeft. Er was een goede opkomst bij de
regiosessies en er zijn meer dan 370 enquêtes ingevuld met een mooie spreiding over de
verschillende doelgroepen. Dit stemt ons als onderzoekers duidelijk positief. Daarnaast
draagt deze bereidheid om mee te werken natuurlijk bij aan de betrouwbaarheid van het
onderzoek en zegt het iets over de relevantie en betekenis ervan.
Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit
onderzoek. In het bijzonder willen wij de veiligheidsregio’s Utrecht, IJsselland en BrabantNoord bedanken, die hun locaties ter beschikking hebben gesteld voor het houden van de
regiosessies. Hierdoor was het voor ons mogelijk om op vrij eenvoudige wijze een drietal
sessies verspreid over het land te organiseren.
Menno van Duin
Lector Crisisbeheersing (IFV)
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Inleiding
Aanleiding
Op 28 september 2012 heeft het Veiligheidsberaad de Handreiking Evenementenveiligheid
(HEV) vastgesteld. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is formeel beheerder van de HEV.
De HEV is bedoeld ter ondersteuning van veiligheidsregio’s en gericht op afstemming,
samenwerking en het ontwikkelen van een regionaal evenementenbeleid. De HEV bestaat
uit vijf delen, die beschikbaar zijn via het kennisplein van het IFV.
Tabel 0.1 Handreiking Evenementenveiligheid
Deel

Beschrijving

Verantwoordelijkheid

Deel I

Een uiteenzetting van de context en het
procesmodel

Veiligheidsberaad

Deel II

De beschrijving van het proces
evenementenveiligheid (aan de hand van het
procesmodel)

Veiligheidsberaad

Deel III

Een uitwerking van de gemeentelijke processen

Ministerie van Veiligheid en
Justitie

Deel IV

Een beschrijving van het project de ‘Evenementen
assistent’

Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
(programma Slim geregeld,
goed verbonden)

Deel V

Uitwerking van de risicoanalyse met daaraan
verbonden capaciteiten

Portefeuillehouderoverleg
crisisbeheersing

De definitieve versies van de delen I, II en V zijn gepubliceerd na positieve besluitvorming
binnen de managementraden van brandweer, GHOR en politie, het landelijk overleg
coördinerend gemeentesecretarissen en het Veiligheidsberaad.
Bij de vaststelling van de HEV is afgesproken dat na één jaar de ervaringen van de
veiligheidsregio’s met de HEV zouden worden geëvalueerd. Uit de evaluatie zou moeten
blijken of de HEV voldoende aansluit bij de behoeften van de veiligheidsregio’s en of
aanpassingen nodig zijn. Door het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad is op 29
januari 2014 aangegeven dat een evaluatie op dat moment te vroeg kwam en dat een jaar
later opnieuw bezien moest worden of een evaluatie al mogelijk was.
In 2012 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) het rapport Veiligheid en gezondheidsbescherming bij
publieksevenementen moeten verbeteren gepubliceerd. In de periode 2014/2015 heeft een
vervolgonderzoek plaatsgevonden om ”op het niveau van de veiligheidsregio’s na te gaan of
de situatie is verbeterd” (IVenJ&IGZ, 2016, p.15). Het rapport Meer aandacht nodig voor
veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen is daarvan het resultaat. Het rapport geeft
aanbevelingen aan gemeenten en veiligheidsregio’s over de wijze waarop zij behoren om te
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gaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen. De volgende
aanbevelingen worden specifiek gedaan aan de veiligheidsregio’s:
1. Draag standaard zorg voor een geïntegreerd advies vanuit de drie hulpverleningsdiensten
aan de gemeenten.
2. Zorg, samen met de gemeenten, steeds voor een volledig en actueel regionaal overzicht
van publieksevenementen.
3. Heroverweeg in het verband van de veiligheidsregio’s de wenselijkheid van de bestaande
GHOR-norm voor adviesaanvragen.

Probleem- en doelstelling
Opvallend is dat de eerste en tweede aanbeveling uit het rapport Meer aandacht nodig voor
veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen onderdeel uitmaken van de werkwijze,
zoals deze wordt geadviseerd in de HEV. Met andere woorden de HEV beveelt
veiligheidsregio’s al aan op deze manier te werken. De vraag is dan ook hoe het kan dat
deze zaken blijkbaar nog niet op orde zijn en of de HEV wel gebruikt wordt door de
veiligheidsregio’s.
De doelstelling van het evaluatieonderzoek is te achterhalen of veiligheidsregio’s de HEV
wel of niet gebruiken en wat het gebruik eventueel in de weg staat. Middels deze evaluatie
wordt invulling gegeven aan de al eerder gedane belofte aan het Veiligheidsberaad om de
HEV te evalueren. Het evalueren van de HEV heeft als voordeel dat (nog) beter gekeken
kan worden hoe deze handreiking kan aansluiten bij de wensen van veiligheidsregio’s, zodat
deze goed in de praktijk toepasbaar is.

Onderzoeksvragen
Voor het evaluatieonderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:
In hoeverre gebruiken de verschillende doelgroepen de HEV in hun dagelijkse praktijk en
wat is daarvoor de reden?
De volgende onderzoeksvragen zijn daarvan afgeleid:
1. Voor welke medewerkers is de HEV bedoeld?
2. In hoeverre zijn deze medewerkers bekend met het bestaan van (de verschillende
onderdelen van) de HEV?
3. Gebruiken zij onderdelen van de HEV?
> Zo ja, welke en waarom?
> Zo nee, welke niet en waarom niet?
4. Gebruiken zij (ook) andere hulpmiddelen/handreikingen?
> Zo ja, welke en waarom?
5. Hebben zij behoefte aan een handreiking voor evenementenveiligheid?
> Zo ja, wat zou daar dan in moeten staan?
6. Is er een verschil in de behoefte aan en het benutten van de HEV tussen de
verschillende doelgroepen?
> Zo ja, op welk gebied?
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Afbakening
De derde aanbeveling uit het IVenJ en IGZ inspectierapport heeft betrekking op de GHORnorm. GGD GHOR Nederland is momenteel samen met de regio's in 2016 de huidige
Landelijke handreiking advisering publieksevenementen (GHOR Nederland, 2011) aan het
actualiseren. In deze actualisatie wordt de aanbeveling van de inspecties om de bestaande
GHOR-norm te bezien meegenomen. Om die reden richt het huidige evaluatieonderzoek
van de HEV zich alleen op de eerste twee aanbevelingen.
De evaluatie is gefocust op de delen van de HEV die tot stand zijn gekomen onder het
Veiligheidsberaad: Deel I, II en V. In de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen de
verschillende delen minder eenduidig is, net zoals er verbinding is tussen de taken van
veiligheidsregio’s, gemeenten en hulpdiensten. Daardoor zijn in de evaluatie ook de
opmerkingen over andere delen van de HEV meegenomen, alhoewel hier niet de nadruk op
is gelegd.
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1 Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en
welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Tevens wordt ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit
en generaliseerbaarheid van de verzamelde gegevens.

1.1 Dataverzameling en -analyse
De dataverzameling was opgebouwd uit vier onderdelen; een vooronderzoek, drie
regiosessies, een enquête en een analyse van regionale beleidskaders
evenementenveiligheid.

1.1.1 Vooronderzoek
Het evaluatieonderzoek is gestart met een verkenning van de inhoud en context van de
HEV. Hiervoor zijn verschillende documenten, waaronder de HEV zelf, bestudeerd.
Daarnaast zijn er verschillende oriënterende interviews uitgevoerd met onder andere de
Inspectie van Veiligheid en Justitie en de opstellers van de HEV. Dit heeft bijgedragen aan
het scherpstellen van zowel de onderzoeksvragen als het plan van aanpak. Daarnaast gaf
het een beeld van de context van het evaluatieonderzoek, zoals meer inzicht in de
doelgroepen en de totstandkoming van de HEV.

1.1.2 Regiosessies
Vervolgens zijn er in de maand september (2016) drie themasessies georganiseerd,
verdeeld over het land (noord, midden, zuid). De sessies hadden tot doel de doelgroepen –
veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, GHOR, brandweer – enerzijds te bevragen en
anderzijds te activeren om mee te werken aan de volgende stap in het onderzoek: de
(verspreiding van de) enquête.
Bij deze themasessies, het kwalitatieve deel van het onderzoek, zijn we de diepte én de
breedte in gegaan, om het onderwerp zo goed mogelijk te verkennen. Meer dan 60
deelnemers verdeeld over drie sessies hebben bijgedragen aan het ophalen van de thema’s
die van belang zijn voor het veld (zie Figuur 1.1 voor de verdeling van de doelgroepen over
de regiosessie).

Verdeling doelgroepen aanwezigheid
regiosessie
Gemeente

14%
26%

GHOR
Brandweer

12%

36%

Veiligheidsregio

Politie
12%

Figuur 1.1 Verdeling doelgroepen aanwezigheid regiosessie
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De methode die hierbij is toegepast is de nominale groepstechniek. De nominale
groepstechniek wordt gebruikt om problemen, mogelijke probleemoorzaken en/of
oplossingen bij een bepaald thema te verzamelen en daarover snel consensus te bereiken
met een groep (Leeuwen&Terhürne, 2001). Hierbij zijn via post-it memo’s onderwerpen
verzameld, geordend en bediscussieerd. Iedere themasessie bestond uit twee rondes. In de
eerste ronde werden de positieve en negatieve punten van de HEV benoemd en
bediscussieerd. In de tweede ronde stonden behoeften centraal. De uitkomsten van deze
regiosessies zijn integraal opgenomen in bijlage 1.

1.1.3 Enquête
De output van de regiosessies vormde weer de input voor de enquête. Door middel van een
enquête kon een kwantitatief beeld verkregen worden van het gebruik van de HEV in
verschillende regio’s en bij verschillende doelgroepen.
De uitkomsten van de drie regiosessies zijn daartoe na afloop van alle sessies
samengevoegd en gecodeerd op thema (zie bijlage 2). Voor ieder thema zijn vervolgens
vragen of stellingen geformuleerd. Het resultaat hiervan, de enquête (zie bijlage 3) is
vervolgens via de deelnemers aan de regiosessies en verschillende netwerken, zoals het
bureau Regionale Conflict- en Crisisbeheersing Politie, Portefeuillehouderoverleg
Crisisbeheersing, GHOR Nederland en Brandweer Nederland, alsmede via de inspectie
VenJ en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), digitaal (via Survey
Monkey) verspreid in Nederland.
In totaal zijn er 373 respondenten gestart met het invullen van de enquête. Uiteindelijk
hebben 242 respondenten alle vragen ingevuld. In Figuur 1.2 is de verdeling van
respondenten over de verschillende doelgroepen zichtbaar.

Bij welke organisatie bent u werkzaam?
Gemeente minder dan 25.000
5,4%
5,6%

Gemeente tussen de 25.000 en 50.000
inwoners
Gemeente tussen de 50.000 en 100.000
inwoners
Gemeente meer dan 100.000 inwoners

11,8%

12,6%
18,5%

GHOR
Brandweer

8,8%
6,4%

15,5%

6,2%
9,1%

Veiligheidsregio overig
Politie
Evenementenorganisator
Anders, namelijk..

Figuur 1.2 Verdeling doelgroepen respondenten enquête
De categorie ‘Anders, namelijk..’ werd ingevuld door respondenten afkomstig uit de volgende
organisaties; omgevingsdienst, reddingsbrigade, hogeschool, BAR-organisatie 1,
bedrijfsbrandweer, consultancy evenementenveiligheid en beleid, EHBO en medische
1

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie die werkzaam is voor drie zelfstandige gemeenten (Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk).
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dienstverlening, evenementenbeveiliging en organisatie adviesbureau. Deze personen zijn
niet meegenomen in de analyse van verschillen per doelgroep, omdat dit niet mogelijk bleek
te zijn binnen de toepassingen van het programma SurveyMonkey.
De enquête bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen en stellingen. Bij de stellingen is
ervoor gekozen om een 5-punts Likertschaal te hanteren: zeer mee eens - mee eens neutraal (inclusief geen mening) - mee oneens - zeer mee oneens. Op deze wijze kunnen
meningen van personen gekwantificeerd worden. Door keuze van de 5-puntsschaal wordt
het probleem omzeild dat de meeste respondenten minder geneigd zijn om uitersten in te
vullen. Door de schalen links en rechts van het midden samen te nemen kan hiervoor
worden gecorrigeerd. Onderscheid tussen meer dan 5 schalen blijkt voor mensen lastig,
vandaar dat niet gekozen is voor een 7 punts schaal.
De antwoorden op de vragen in de enquête zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar Excel en
daarna geanalyseerd. De antwoorden die zijn ingevuld bij de optie ‘Anders, namelijk…’ zijn
nagelopen en wanneer deze wel in één van de antwoordcategorieën bleken te vallen,
daaraan toegevoegd.
Bij de analyse van de resultaten is er naar aanleiding van enquêtevraag 1 (Bij welke
organisatie bent u werkzaam?) tevens gekeken naar de verschillen in antwoorden tussen
doelgroepen. Over het algemeen bleken er weinig verschillen statistisch aantoonbaar tussen
de verschillende doelgroepen. Waar verschillen meetbaar en relevant waren, is dit specifiek
vermeld bij de resultaten.
Voor de enquête is als aanvullende doelgroep de evenementenorganisatoren meegenomen.
Hoewel zij geen primaire doelgroep zijn van de HEV, zijn zij wel partner in het proces om te
komen tot een veilig evenement en daarom ook bevraagd over hun ervaringen met de HEV
en behoeften op het gebied van evenementenveiligheid.

1.1.4 Analyse regionale kaders/beleid evenementenveiligheid
Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat veiligheidsregio’s regionale kaders en
beleidsstukken hebben opgesteld, over het algemeen naar aanleiding en voorbeeld van de
HEV. Parallel aan het uitzetten van de enquête zijn daarom de regionale kaders en
beleidsstukken over evenementenveiligheid geanalyseerd, met name in hoeverre de
verschillende onderdelen van de HEV hierin terugkomen.

1.2 Doelgroepen van de HEV
De HEV bestaat uit verschillende delen. Deze delen dienen andere doelen en zijn in een
aantal gevallen ook voor verschillende doelgroepen bedoeld.
Delen I en II van de HEV zijn met name bedoeld voor gemeenten/het bevoegd gezag om de
behandelaanpak van evenementen te bepalen, alsmede voor de organisaties die deze
gemeenten/bevoegd gezag adviseren over risicovolle situaties bij evenementen zoals de
politie, brandweer en GHOR en/of de veiligheidsregio (Hijum, Johannink, Kol, Berghuis, As,
2011).
Deel III van de HEV gaat vervolgens specifieker in op de rol van gemeenten en
burgemeesters bij evenementen (Handreiking Evenementenveiligheid, 2011).
Deel IV legt verbinding tussen verschillende betrokken doelgroepen bij het proces om te
komen tot de organisatie van een veilig evenement. “De Evenement Assistent ondersteunt
de interactie tussen de evenementenmaker, het bevoegd gezag en de adviesdiensten van
het bevoegd gezag” (Handreiking Evenementenveiligheid, 2011, p.3).
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Deel V is bedoeld ter ondersteuning van de advisering over evenementen en geeft een
methode om de risico’s die verbonden zijn aan een evenement inzichtelijk te krijgen. Het is
met name bedoeld voor gemeenten en haar adviseurs (politie, brandweer en GHOR en/of de
veiligheidsregio) (Hijum, Johannink, Pruyt, As, 2011).

1.3 Betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid
Betrouwbaarheid is de mate waarin onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van toeval. In dit
onderzoek is geprobeerd de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen door gebruik te
maken van een zo groot mogelijke steekproefomvang (n=373). Naarmate de steekproef
groter is, worden de resultaten nauwkeuriger.
Validiteit is de mate waarin onderzoeksresultaten een juiste afspiegeling vormen van de
onderzochte werkelijkheid. Om de validiteit te verhogen is in dit onderzoek allereerst
gebruikgemaakt van verschillende methoden om informatie te verzamelen (triangulatie),
namelijk regiosessies, enquêtes en documentenanalyse. Ten tweede is de validiteit
verhoogd doordat verschillende informatiebronnen (namelijk de belangrijkste doelgroepen
politie, brandweer, gemeenten, GHOR, veiligheidsregio’s en evenementenorganisaties) zijn
onderzocht.
Generaliseerbaarheid is de mate waarin een test generaliseerbaar is over de algemene
populatie. Hiervoor moeten de proefpersonen uit de steekproef random/aselect geselecteerd
zijn. Het is niet mogelijk gebleken om de proefpersoenen op aselecte wijze te selecteren,
onder andere omdat er geen duidelijk beeld bestaat over welke personen er in Nederland
allemaal betrokken zijn bij evenementenveiligheid. Daarom is gekozen voor de
sneeuwbalmethode: verworven respondenten verspreiden binnen hun netwerk de enquête,
vervolgens verspreiden deze respondenten ook weer de enquête, et cetera. Het nadeel van
deze methode is echter een zekere mate van zelfselectie, die ook de discussie in hoofdstuk
Conclusie, discussie en aanbevelingen.
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2 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten die verkregen zijn uit de regiosessies en de
enquête. We gaan in op de bekendheid met de HEV, het gebruik van de HEV, een
vergelijking tussen regionale beleidskaders en de HEV, op de behoeften de leven ten
aanzien van evenementenveiligheid en de meningen over de gebruiksvriendelijkheid van de
HEV.

2.1 Ervaring met evenementenveiligheid
In de enquête is gevraagd hoelang de respondenten (n=373) zich in de dagelijkse praktijk
bezighouden met het thema evenementenveiligheid. Daaruit blijkt dat een ruime
meerderheid (71,6%) van de respondenten zich langer dan drie jaar bezighoudt met het
thema, een minderheid (28,5%) houdt zich er drie jaar of minder mee bezig.
Om inzicht te krijgen in de verschillen tussen doelgroepen die betrokken zijn bij
evenementenveiligheid is er een uitsplitsing gemaakt van data op doelgroep (zie Tabel 2.1).

GHOR

Brandweer

Politie

Evenementenorganisator

Veiligheidsregio overig

9%

17%

9%

12%

10%

17%

5%

24%

1 tot 3 jaar

25%

16%

13%

17%

29%

16%

11%

14%

15%

Meer dan 3 jaar

64%

75%

71%

74%

59%

74%

72%

81%

61%

Gemeente
50.000 100.000

11%

Gemeente
25.000 50.000

Minder dan 1
jaar

Gemeente
< 25.000

Gemeente
> 100.000

Tabel 2.1 Ervaring met evenementenveiligheid per doelgroep (n=353)

Geconcludeerd kan worden dat de enquête is ingevuld door personen die een
vertegenwoordiging vormen van alle doelgroepen van de HEV, waarvan het merendeel al
meer dan drie jaar werkzaam is binnen het vakgebied van evenementenveiligheid. Dat
betekent uiteraard dat het merendeel enige tot ruime ervaring heeft met evenementen en de
organisatie en veiligheidsaspecten daarvan.

2.2 Bekendheid met de HEV
Wanneer er gevraagd wordt in hoeverre de respondenten (N=373) bekend zijn met de HEV,
blijkt 13% nooit van de HEV gehoord te hebben en 44% er wel van gehoord te hebben, maar
er niet precies bekend mee te zijn. Daarentegen is 43% er wel goed bekend mee.
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Om inzicht te krijgen in de verschillen tussen doelgroepen die betrokken zijn bij
evenementenveiligheid, is er een uitsplitsing gemaakt van data naar doelgroep (
Tabel 2.2).

Gemeente
50.000 - 100.000

Gemeente
> 100.000

GHOR

Brandweer

Politie

16%

10%

13%

26%

3%

9%

15%

29%

9%

Wel van gehoord maar
niet precies mee bekend

52%

49%

58%

35%

32%

53%

26%

52%

36%

Goed mee bekend

32%

41%

29%

39%

65%

38%

60%

19%

55%

Veiligheidsregio overig

Gemeente
25.000 - 50.000

Nooit van gehoord

Evenementenorganisator

Gemeente
< 25.000

Tabel 2.2 Bekendheid met de HEV (n=373)

Met name medewerkers van politie, GHOR en veiligheidsregio’s blijken goed bekend te zijn
met de HEV. Bij de andere doelgroepen is een groter deel van de respondenten niet precies
bekend met de HEV of heeft er zelfs nog nooit van gehoord. Wat opvalt is de grote groep
respondenten die er wel van gehoord heeft, maar niet precies weet hoe en wat.

2.3 Gebruik van de HEV
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de verschillende onderdelen van de HEV
gebruikt worden door de verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt hier beschreven wat
de reden is voor het al dan niet gebruiken van onderdelen van de HEV. Tijdens de
regiosessies bleek dat het voor respondenten lastig was om het onderscheid te maken
tussen de verschillende delen (I, II, III, IV, IV) van de HEV. In de enquête is daarom niet
gevraagd naar het gebruik van de verschillende delen van de HEV, maar zijn specifieke
onderwerpen uit de HEV benoemd (risicoscan2, risicoprofiel3 en Evenement Assistent, et
cetera).

2.3.1 Gebruikte onderdelen van de HEV
Als het gaat om het gebruik van de HEV (zie Tabel 2.3) dan blijkt dat met name de
risicoscan door veel respondenten (64%) is gebruikt. Het risicoprofiel is door 35% van de
respondenten gebruikt. De Evenement Assistent wordt weinig gebruikt (7%). Bijna een derde
van de respondenten geeft aan zelf geen enkel onderdeel van de HEV te hebben gebruikt.

2

Voor het bepalen van de behandelaanpak wordt - op basis van een risicoscan - het evenement geclassificeerd
(Handreiking Evenementenveiligheid, 2011, p. 8).
3 Het risicoprofiel bestaat uit het en analyseren van risico’s en inventariseren en analyseren van capaciteiten8 voor het
beïnvloeden daarvan: het risicoprofiel van het evenement (Handreiking Evenementenveiligheid, 2011, p. 8).
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Gemeente
50.000 - 100.000

Gemeente
> 100.000

GHOR

Brandweer

Politie

Evenementenorganisator

Veiligheidsregio
overig

6%

16%

8%

4%

19%

12%

14%

7%

29%

23%

64

Risicoscan (A-,
B-, C-indeling)

44%

46%

58%

50%

36%

33%

35%

21%

31%

64%

181

Evenement
Assistent

6%

3%

4%

0%

2%

5%

7%

7%

2%

7%

19

Risicoprofiel

19%

22%

15%

13%

19%

21%

32%

21%

22%

35%

100

Geen enkele

24%

13%

15%

29%

11%

25%

13%

43%

13%

29%

82

Anders,
namelijk..

2%

1%

0%

4%

13%

4%

0%

0%

2%

5%

13

n

Gemeente
25.000 - 50.000

Procesmodel

% totaal

Gemeente
< 25.000

Tabel 2.3 Welke onderdelen van de HEV heeft u het afgelopen jaar gebruikt? (n=282)

Een klein deel van de respondenten (5% zijnde de categorie ‘Anders, namelijk’) geeft aan
dat de HEV gebruikt is om eenmaal door te lezen, of als basis heeft gediend voor het huidige
regionale beleidskader, maar daarom nu niet meer direct in de dagelijkse praktijk wordt
gebruikt of toegepast.
Het merendeel van de respondenten heeft recent of in het verleden één of enkele
onderdelen van de HEV toegepast.

2.3.2 Doelen bij het gebruik van de handreiking
Uit de antwoorden van de respondenten (zie tabel 2.4) blijkt dat de handreiking voor
meerdere doelen gebruikt wordt. Het meest genoemde doel is het gebruik van de HEV als
hulpmiddel voor het inventariseren en analyseren van risico’s. Dit wordt genoemd door 40%
van alle respondenten. Hierbij is een verschil te zien tussen de verschillende doelgroepen.
Zo scoort bij de GHOR en de veiligheidsregio’s het gebruik als hulpmiddel voor de
advisering aan het bevoegd gezag en het gebruik als input voor het eigen beleidskader nog
iets hoger dan het gebruik als hulpmiddel voor het inventariseren en analyseren van risico’s.
Bij de middelgrote gemeenten (25.000 – 100.000 inwoners) scoort juist het gebruik als
hulpmiddel bij het proces van vergunningverlening het hoogst.

Gemeente
> 100.000

GHOR

Brandweer

Politie

Evenementen
-organisator

Veiligheidsregio overig

29%

35%

14%

9%

5%

18%

23%

13%

33%

n

Gemeente
50.000 100.000

19%

% totaal

Gemeente
25.000 50.000

Als hulpmiddel bij
het proces van

Gemeente
< 25.000

Tabel 2.4 Voor welke doelen gebruikt u de handreiking? (n=282)

93
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vergunningverlening
Als hulpmiddel
voor het
inventariseren en
analyseren van
risico’s

33%

23%

23%

32%

19%

19%

21%

8%

15%

40%

114

Bij het adviseren
van het bevoegd
gezag over
risicovolle situaties
bij evenementen

10%

11%

15%

7%

26%

19%

21%

0%

19%

29%

81

Als input voor het
vormgeven of
aanscherpen van
ons evenementenbeleid/kader

14%

15%

15%

21%

22%

15%

10%

8%

19%

28%

80

Als hulpmiddel om
procesafspraken te
maken met
veiligheidspartners

7%

10%

5%

4%

14%

16%

21%

15%

15%

22%

63

N.v.t.

17%

11%

5%

21%

9%

24%

10%

46%

17%

27%

77

Anders, namelijk..

0%

1%

3%

0%

2%

3%

0%

0%

4%

3%

7

De verschillende doelgroepen gebruiken de HEV voor meerdere doelen, waarbij er
tussen de doelgroepen accentverschillen bestaan in het gebruik van de HEV.

2.3.3 Reden niet gebruiken HEV
De belangrijkste reden voor het niet gebruiken van de HEV blijkt gelegen in het feit dat men
een eigen (op de HEV gebaseerd) beleidskader heeft ontwikkeld, dat nu in de dagelijkse
praktijk wordt gebruikt (tabel 2.5). Dit wordt door drie kwart van de respondenten als reden
genoemd. Daarnaast vindt bijna een kwart van de respondenten de handreiking niet
gebruiksvriendelijk en heeft een klein deel van de respondenten behoefte aan andere
informatie dan in de handreiking is gegeven. Ten slotte geeft in de categorie ‘Anders,
namelijk’ een aantal respondenten aan dat zij de handreiking niet gebruiken omdat ze er niet
of onvoldoende mee bekend zijn, of onvoldoende tijd hebben om de HEV te gebruiken.
Daarnaast is specifiek over de Evenement Assistent opgemerkt dat deze te duur is. Over het
risicoprofiel wordt opgemerkt dat dit onbruikbaar is, omdat daar onvoldoende eenduidige
uitkomsten uit komen.

n

% totaal

Veiligheidsre
gio overig

Evenementen
-organisator

Politie

Brandweer

GHOR

Gemeente
25.000 50.000
Gemeente
50.000 100.000
Gemeente
> 100.000

Gemeente
< 25.000

Tabel 2.5 Reden voor het niet gebruiken van de HEV (n=170)
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Ik vind de
handreiking
inhoudelijk niet
juist

0%

0%

0%

6%

0%

3%

5%

20%

3%

3%

5

Ik vind de
handreiking niet
gebruiksvriendelijk

8%

8%

8%

17%

23%

21%

19%

20%

27%

21%

35

Ik heb behoefte
aan andere
informatie dan in
de handreiking is
gegeven

4%

8%

0%

0%

9%

3%

14%

0%

10%

8%

13

Ik gebruik ons
eigen beleidskader

67%

71%

77%

78%

59%

59%

38%

40%

50%

75%

128

Anders, namelijk..

21%

13%

15%

0%

9%

15%

24%

20%

10%

17%

29

In de enquête zijn de volgende drie stellingen opgenomen.
> Maatwerk in de regio is van groter belang dan landelijke uniformiteit bij
evenementenveiligheid
> Veiligheidsregio’s hebben al eigen kaders ontwikkeld, de HEV is overbodig geworden.
> Gemeenten zijn onvoldoende meegenomen in het implementatieproces van de HEV.
Deze stellingen sluiten aan bij de door een deel van de respondenten genoemde redenen
waarom zij de HEV niet gebruiken.
Uit
Figuur 2.6 blijkt dat de meerderheid van de respondenten (63%) van mening is dat maatwerk
in de regio van groter belang is dan landelijke uniformiteit bij evenementenveiligheid.

Maatwerk in de regio is van groter belang dan
landelijke uniformiteit bij evenementenveiligheid
(N=242)
120
100
80
60
40
20
0
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal (incl.
geen mening)

Mee oneens

Zeer mee oneens

Figuur 2.6 Reacties op stelling over maatwerk in relatie tot landelijke uniformiteit
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Dit sluit aan op het feit dat veel respondenten aangeven regionale kaders te gebruiken in
plaats van de HEV. Daarentegen is slechts een klein deel van de respondenten (11%) het
eens met de stelling dat de HEV overbodig is geworden omdat veiligheidregio’s al eigen
kaders hebben ontwikkeld (zie Figuur 2.7). Er is met andere woorden op een bepaalde
manier toch behoefte aan een landelijke handreiking ook al heeft men eigen kaders
ontwikkeld.

Veiligheidsregio’s hebben al eigen kaders
ontwikkeld, de HEV is overbodig geworden.
(n=242)
120

100
80
60

40
20
0
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal (incl.
geen mening)

Mee oneens

Zeer mee oneens

Figuur 2.7 Reacties op stelling over overbodig worden HEV in verband met
eigen kaders
Als het gaat om het implementatietraject bij gemeenten, dan blijkt uit figuur 2.8 dat 45% van
de respondenten het (zeer) eens is met de stelling dat gemeenten niet goed zijn
meegenomen in het implementatieproces van de HEV. Een groter deel van de respondenten
(50%) heeft hier echter geen uitgesproken mening over en een klein deel (5%) is het er niet
mee eens.

Gemeenten zijn niet goed meegenomen in het
implementatieproces van de HEV (n=242)
140
120

100
80
60
40

20
0
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal (incl.
geen mening)

Mee oneens

Zeer mee oneens

Figuur 2.8 Implementatieproces HEV gemeenten
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Een belangrijke reden voor het niet gebruiken van de HEV is gelegen in het feit dat men
de HEV naar een eigen beleidskader heeft vertaald en dat beleidskader in de dagelijkse
praktijk gebruikt. Maatwerk in de regio wordt van groot belang geacht. Dit betekent niet
dat de HEV daarmee overbodig is geworden. Er blijft behoefte aan een landelijke
handreiking ook al heeft men een eigen beleidskader ontwikkeld.
Een andere reden voor het niet gebruiken van de HEV kan gelegen zijn in het
implementatieproces. Gemeenten zijn daarin blijkbaar niet goed meegenomen.

2.3.4 Gebruik andere hulpmiddelen
Op de vraag welke andere hulpmiddelen gebruikt worden naast of in plaats van de HEV,
noemen de meeste respondenten een regionaal of gemeentelijk beleidskader (beide 62%).
Dit is in lijn met het antwoord op de vorige vraag naar de reden van het niet gebruiken van
de HEV. In plaats van de Evenement Assistent (deel IV van de HEV) gebruikt 10% van de
respondenten LiveEvents 4 (of gaat dit binnenkort gebruiken) en 14% het systeem Digimak 5.
Tot slot geeft 11% van de respondenten aan nog andere hulpmiddelen te gebruiken. Een
overzicht van de genoemde andere hulpmiddelen is opgenomen in bijlage 4.

Brandweer

Politie

Evenementenorganisator

Veiligheidsregi
o overig

% totaal

n

33%

22%

34%

50%

44%

37%

27%

50%

62%

176

Gemeentelijk
kader/beleid

49%

47%

70%

46%

10%

25%

36%

40%

20%

62%

174

Live Events
(binnenkort/
sinds kort)

0%

4%

4%

0%

15%

8%

4%

7%

11%

10%

27

DigiMak

20%

11%

0%

9%

10%

6%

3%

0%

4%

14%

40

Ik gebruik
geen enkel
hulpmiddel

0%

3%

4%

3%

2%

12%

10%

13%

7%

10%

27

Anders,
namelijk..

5%

3%

0%

9%

13%

5%

9%

13%

9%

11%

31

Gemeente
50.000 100.000
Gemeente
> 100.000

25%

Gemeente
25.000 - 50.000

Regionaal
kader/beleid

Gemeente
< 25.000

GHOR

Tabel 2.9 Hulpmiddelen voor evenementenveiligheid naast/in plaats van de HEV

4

LiveEvents is een online platform waar gemeenten, hulpdiensten en veiligheidsregio’s samenwerken in de voorbereiding
van evenementen.
5 Digimak staat voor Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender, het instrument ondersteunt gemeenten, (hulp)diensten
en organisatoren bij het aanvragen tot en met het verlenen van vergunningen voor evenementen.
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2.4 Regionale beleidskaders in vergelijking tot de HEV
Aangezien een groot deel van de respondenten aangeeft voor het uitvoeren van hun taken
op het gebied van evenementenveiligheid gebruik te maken van een eigen beleidskader, is
aanvullend op de analyse van de enquêteresultaten een analyse uitgevoerd van de inhoud
van deze kaders in vergelijking tot de inhoud van de HEV. In deze analyse is beschouwd
welke onderdelen van de HEV terug komen in de verschillende regionale kaders. In bijlage 5
is het overzicht van deze analyse weergegeven.
Van negentien veiligheidsregio’s zijn regionale kaders en beleidsstukken gevonden. Daarvan
worden er momenteel vier herzien. Twee van de negentien regionale stukken zijn afkomstig
uit 2008. Aangezien de HEV in september 2012 is opgeleverd zijn deze twee stukken niet
meegenomen in de analyse.
Bij de analyse (door de oogharen) van de regionale kaders, valt het verschil in omvang op
tussen de totale HEV en de regionale kaders. De kaders zijn compacter in verhouding met
de HEV. Uit de analyse blijkt verder dat het procesmodel uit HEV delen I en II door de
meeste veiligheidsregio’s volledig is overgenomen. De delen III en V komen gedeeltelijk
terug, bij geen van de regionale beleidstukken en kaders zijn deze delen als geheel
overgenomen. Buiten de regionale kaders waar het helemaal niet is overgenomen, zijn de
delen III en V overgenomen met aanpassingen naar de specifieke regionale context. In een
enkel geval wordt er verwezen naar de gemeentelijke kaders of wordt er ruimte gelaten voor
een vertaalslag door gemeenten naar de werkpraktijk in de implementatiefase. HEV deel IV,
de Evenement Assistent, is drie keer geïmplementeerd door veiligheidsregio’s. De overige
regio’s werken met een regionaal systeem, Digimak of (gaan over op) LiveEvents.
Al met al kan worden geconcludeerd dat met name het procesmodel is overgenomen in
de regionale kaders. De andere onderdelen van de HEV zijn deels overgenomen en
aangepast aan de regionale context.

2.5

Behoeften op gebied van evenementenveiligheid

Op de vraag of er behoefte is aan een (geactualiseerde versie van) de HEV, antwoordt een
ruime meerderheid van de respondenten (bij alle doelgroepen) bevestigend. Voor alle
doelgroepen samen betreft het ruim drie kwart (78%) van de respondenten.
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Heeft u behoefte aan een (geactualiseerde versie
van de) HEV?
Veiligheidsregio overig
Evenementenorganisator
Politie
Brandweer
GHOR
Gemeente meer dan 100.000 inwoners
Gemeente tussen de 50.000 en 100.000…
Gemeente tussen de 25.000 en 50.000…
Gemeente minder dan 25.000
0%

20%
Ja

40%

60%

80%

100%

Nee

Figuur 2.10 Behoefte aan geactualiseerde versie van de HEV
Indien doorgevraagd wordt naar wat de geactualiseerde versie van de HEV zou moeten
bevatten, dan blijken met name checklists en een eenvoudige met hode voor
risicobeoordeling hoog op het verlanglijstje te staan. 81% respectievelijk 77% van de
respondenten geeft aan hier behoefte aan te hebben. Ook een indeling voor risicovolle
evenementen (68%), een procesbeschrijving vergunningverlening en advisering (56%) en
een handreiking toezicht en handhaving (52%) wordt door de meerderheid van de
respondenten genoemd. Daarnaast heeft de helft van de respondenten behoefte aan een
format voor een vergunningaanvraagformulier. Een overzicht van alle gegeven antwoorden
per doelgroep treft u aan in bijlage 4.
Aan de 62 respondenten die aangaven geen behoefte te hebben aan (een geactualiseerde
versie van) de HEV, is gevraagd wat daarvoor de reden is. Hierop zijn verschillende
antwoorden gegeven. De meest genoemde reden is dat men de HEV niet gebruikt omdat
men onbekend is met de inhoud van de HEV (42%). Daaropvolgend wordt als reden
genoemd dat men gebruikmaakt van het eigen kader (32%). Een klein deel van de
respondenten noemt als reden dat men de HEV niet praktisch toepasbaar genoeg vindt
(8%). Een nog kleiner deel is van mening dat de HEV nog voldoet aan hun wensen en
daarom niet aangepast hoeft te worden (4%). Een overzicht van de gecategoriseerde
antwoorden vindt u in bijlage 4.

2.5.1 Gewenste hulpmiddelen voor vergunningverlening
In de enquête is een stelling opgenomen over gewenste hulpmiddelen voor
vergunningverlening in de HEV. In
Figuur 2.11 is aangegeven hoe gereageerd is op deze stelling. Over het algemeen is een
meerderheid van de respondenten het eens met de genoemde stelling of staan ze er
neutraal tegenover. Het meest positief is men over hulpmiddelen voor de aanpak van
gemeentegrensoverschrijdende incidenten (71% (zeer) mee eens) en een overzicht van
geldende wetgeving (70% (zeer) mee eens). Het minst positief staat men tegenover
hulpmiddelen in het kader van de BIBOB Toets voor gemeenten (38% (zeer) mee eens).
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Figuur 2.11 Reacties op stelling over gewenste hulpmiddelen voor
vergunningverlening
Daarnaast is in de enquête via een stelling de behoefte aan de volgende zaken gepeild.
> Een digitale werkomgeving met standaard aanvraagformat, risicoscan, et cetera.
> Een handboek met inhoudelijke veiligheidsvoorschriften (zoals de Britse Purple guide)
> Functionele eisen (doelvoorschriften) in plaats van technische eisen
(middelvoorschriften).
> Een centraal informatiepunt/database (referenties, casuïstiek).
> Een landelijke multi-werkgroep/-netwerk (delen van kennis, tips & tricks).
> Kennisversterking (opleiding, training) binnen de verschillende kolommen.
> Kennisversterking (opleiding, training) bij organisatoren.
> Hulp bij (multi) evalueren.
In figuur 2.12 is weergegeven in welke mate respondenten het eens zijn met de stelling dat
zij behoefte hebben aan de hierboven genoemde zaken. Uit de figuur blijkt dat voor alle
benoemde onderwerpen geldt, dat een meerderheid van de respondenten daar behoefte
aan heeft. Kennisversterking binnen de kolommen (79% (zeer) mee eens) en een centraal
informatiepunt/database (73% (zeer) mee eens) voeren de lijst aan, gevolgd door
kennisversterking bij organisatoren, een handboek met inhoudelijke veiligheidsvoorschriften
(zoals de Britse Purple Guide) en een digitale werkomgeving met standaard aanvraagformat,
risicoscan etc. (alle drie 70% (zeer) mee eens). Functionele eisen in plaats van technische
eisen wordt door meer dan twee derde van de respondenten genoemd. Aan een landelijke
multi-werkgroep/-netwerk voor het delen van kennis heeft 63% van de respondenten
behoefte. Het minst vaak wordt hulp bij multi-evalueren genoemd, maar nog altijd heeft een
meerderheid van 53% hier behoefte aan.
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Behoeften op het gebied van evenementenveiligheid
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Figuur 2.12 Reacties op stellingen over behoeften op het gebied van
evenementenveiligheid
Daarnaast is gevraagd of men het ontbreken van een gezamenlijk digitaal systeem als een
gemis ervaart (figuur 2.13). Ook hier geeft een ruime meerderheid (62%) van de
respondenten aan het (zeer) eens te zijn met deze stelling.
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Figuur 2.13 Reacties op stelling over ontbreken gezamenlijk digitaal systeem
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Het geheel overziend blijkt er een duidelijke behoefte te bestaan aan een
(geactualiseerde versie van de) HEV. Het gaat daarbij deels om informatie die al in de
huidige HEV is opgenomen. Aanvullend daarop scoren vooral checklists e.d. hoog.
Daarnaast is er behoefte aan kennisversterking en kennisuitwisseling. Al met al wijst dit
duidelijk in de richting van het vergroten van kennis om de advisering over en
vergunningverlening bij evenementen te kunnen verbeteren.
Opvallend in dit verband is de roep om checklists, een handboek, eenvoudige methodes
voor risicobeoordeling en de vraag naar functionele eisen in plaats van technische eisen.
Mogelijk is de behoefte aan meer kennis daarvoor de verklaring. Indien men
onvoldoende kennis heeft is het toepassen van een risicobenadering met functionele
eisen immers lastig en bieden checklists een veilig houvast.

2.6 Meningen over de HEV
Na de vragen over het gebruik van de HEV en de behoeften op het gebied van
evenementenveiligheid, is er een aantal stellingen over de HEV geformuleerd. De stellingen
hadden betrekking op de uniformiteit, het al dan niet normerende karakter,
gebruiksvriendelijkheid en inhoud van de HEV. In de volgende paragrafen is per thema
weergegeven welke stellingen zijn geformuleerd en hoe de respondenten op deze stellingen
hebben gereageerd.

2.6.1 Uniformiteit
De volgende stellingen zijn aan de respondenten voorgelegd.
> De HEV heeft de uniformiteit met betrekking tot evenementenveiligheid versterkt.
> Toepassing van de HEV leidt tot uniforme uitkomsten.
> De risicoscan (A-B-C) is niet eenduidig, eenzelfde evenement wordt verschillend
ingedeeld door verschillende gemeenten.
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Figuur 2.14 Reacties op stellingen over uniformiteit
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Als het gaat om stellingen die betrekking hebben op de vraag of de HEV heeft geleid tot
uniformiteit op het gebied van evenementenveiligheid (figuur 2.14), dan valt op dat een groot
deel van de respondenten het daar (zeer) mee eens is. Echter, ongeveer een even groot
deel reageert neutraal of heeft er geen mening over. Als het gaat om de stelling over de
risicoscan, dan komt er een explicieter beeld naar voren. Het grootste deel van de
respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat de risicoscan (A-, B-, C-indeling) niet
eenduidig is (eenzelfde evenement wordt verschillend ingedeeld door gemeenten).
Hoewel men vindt dat de HEV in algemene zin heeft geleid tot meer uniformiteit op het
gebied van evenementenveiligheid, geldt dit niet voor de risicoscan die onderdeel is van
de HEV.

2.6.2 Normering
Binnen de themasessies is door meerdere deelnemers het vrijblijvende karakter van de HEV
als een probleem benoemd. Om die reden is een aantal stellingen geformuleerd over
normering en wetgeving rondom de HEV en evenementenveiligheid. De volgende stellingen
zijn aan de respondenten voorgelegd (zie figuur 2.15).
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Figuur 2.15 Reacties op stellingen over normering
Als het gaat om het verheffen van de HEV tot een norm, dan blijken twee keer zoveel
respondenten (40%) het hier (zeer) mee eens te zijn dan (zeer) oneens (19%). Een even
groot deel (41%) heeft echter geen mening of is neutraal over deze stelling. Meer
uitgesproken is men over de stelling dat er één wet zou moeten zijn die alles over
evenementenveiligheid regelt. De meerderheid van de respondenten (57%) is het daar
(zeer) mee eens.
Al met al is er een voorkeur voor een meer normerend of dwingend karakter van
handreikingen op het gebied van evenementenveiligheid.
Uit de reacties op de stellingen over uniformiteit zou kunnen worden opgemaakt dat er
een discrepantie bestaat in de behoefte aan uniformiteit versus maatwerk. Een
meerderheid van de respondenten is van mening dat maatwerk in de regio van groter
belang is dan landelijke uniformiteit. Daarnaast geeft een meerderheid van de
respondenten aan dat er een overkoepelende wet zou moeten zijn die alles over
evenementenveiligheid regelt.
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2.6.3 Gebruiksvriendelijkheid
Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid zijn de volgende stellingen geformuleerd.
> De risicobeoordelingssystematiek in de HEV (deel V) is te complex en kost te veel tijd.
> Ik heb uitleg nodig bij het gebruik van de HEV.
> Het is voor mij duidelijk hoe de HEV is ingedeeld.
> De HEV helpt mij om een vergunning te beoordelen/advies te geven.
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Duidelijk hoe de HEV is ingedeeld
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Figuur 2.16 Reacties op stellingen over gebruiksvriendelijkheid
Voor wat betreft de gebruiksvriendelijkheid van de HEV (figuur 2.16) valt bij alle stellingen
het hoge percentage respondenten op dat neutraal is of geen mening heeft over deze
stellingen. Dat kan ermee te maken hebben dat een groot deel van de respondenten de HEV
weinig (heeft) gebruikt. Verder blijkt uit Figuur 2.1 dat men overwegend positief is over de
gebruiksvriendelijkheid van de HEV. Zo heeft het merendeel geen uitleg nodig bij het gebruik
van de HEV en is het merendeel van mening dat de HEV helpt bij het beoordelen van een
vergunning of het geven van een advies. Ook is voor de meeste respondenten duidelijk hoe
de HEV is ingedeeld. Uitzondering hierop is de risicobeoordelingssystematiek. Daarvan vindt
een groot deel van de respondenten (41%) dat deze te complex is.
Over het algemeen is men neutraal tot positief over de gebruiksvriendelijkheid van de
HEV.

2.6.4 Inhoud
Op het gebied van de inhoud van de HEV zijn de volgende stellingen geformuleerd.
> De nadruk in de HEV zou meer op inhoud dan op proces moeten liggen.
> De HEV focust te veel op de C-evenementen, A-evenementen moeten meer aandacht
krijgen.
> Er zou één overkoepelend handboek evenementenveiligheid moeten komen waarin
aandacht is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, crisisbeheersing én
veiligheidstechnische zaken rond evenementen.
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Figuur 2.17 Reacties op stellingen over de inhoud van de HEV
Als de inhoud van de HEV wordt beschouwd, dan blijkt uit figuur 2.17 dat er een duidelijke
behoefte is aan één overkoepelend handboek evenementenveiligheid, waarin aandacht is
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, crisisbeheersing én veiligheidstechnische
zaken rond evenementen. 78% van alle respondenten is het eens met deze stelling. 44%
van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat de HEV te veel focust op Cevenementen, terwijl een bijna even groot deel van de respondenten (41%) daar neutraal
tegenover staat. Over de stelling dat de nadruk in de HEV meer op inhoud dan op proces
zou moeten liggen, zijn de meningen verdeeld. 36% van de respondenten is het (zeer) eens
met deze stelling. 49% staat er neutraal tegenover en 16% is het (zeer) oneens met deze
stelling.
Voor wat betreft de inhoud van de HEV bestaat vooral behoefte aan een overkoepelend
handboek evenementenveiligheid, waarin aandacht is voor vergunningverlening, toezicht
en handhaving, crisisbeheersing en veiligheidstechnische zaken rond evenementen
eruit.

2.7 Evenementenveiligheid algemeen
Ten slotte is er in de enquête nog een aantal stellingen aan de orde gekomen op basis van
tijdens de regiosessies benoemde thema’s, die niet direct een relatie hebben met de HEV
maar wel met evenementenveiligheid in algemene zin. Het gaat daarbij om de volgende
thema’s:
> Urgentie en aandacht voor evenementenveiligheid
> Rollen en samenwerking
> Kennisniveau
> Goed gedaan of goed gegaan.
De reacties op deze stellingen worden in de volgende paragrafen besproken.

2.7.1 Urgentie en aandacht voor evenementenveiligheid
Om de urgentie en aandacht voor evenementenveiligheid te meten zijn de volgende
stellingen aan de respondenten voorgelegd.
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>
>
>
>

Gemeenten willen zo graag evenementen op hun grondgebied krijgen, dat dat ten koste
gaat van de aandacht voor veiligheid.
In mijn gemeente hebben ze voldoende aandacht voor de veiligheid bij evenementen.
Evenementenveiligheid heeft voldoende urgentie bij evenementorganisatoren.
Terecht is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid bij evenementen.

In figuur 2.18 is weergegeven hoe door de respondenten op deze stellingen is gereageerd.
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Figuur 2.18 Reacties op stellingen over de urgentie van en aandacht voor
evenementenveiligheid

Uit figuur 2.18 blijkt dat de respondenten het bijna unaniem eens zijn met de stelling dat er
de laatste jaren terecht meer aandacht is voor veiligheid bij evenementen.
Ook is het merendeel het eens met de stelling dat er in zijn/haar gemeente voldoende
aandacht is voor evenementenveiligheid, hoewel ruim een vijfde deel het daar toch niet mee
eens is. Gekeken is of er een verschil is in de reacties van verschillende doelgroepen op dit
punt. Hieruit bleek dat er een significant verschil was tussen de reacties van respondenten
van gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners en reacties van respondenten van
brandweer en politie, waarbij beduidend meer respondenten van de betreffende gemeenten
het eens waren met deze stelling dan van brandweer en politie.
Over de stelling dat gemeenten zo graag evenementen op hun grondgebied willen krijgen,
dat dat ten koste gaat van de aandacht voor veiligheid, zijn de meningen zeer verdeeld.
Ongeveer evenveel respondenten zijn het hiermee (zeer) eens als (zeer) oneens. Ook hier is
gekeken naar verschillen tussen doelgroepen. Wederom blijkt hetzelfde onderscheid te
bestaan als bij de vorige stelling: respondenten van gemeenten tussen de 25.000 en 50.000
inwoners zijn het beduidend vaker oneens met deze stelling dan de respondenten van
brandweer en politie.
Als het gaat om de stelling dat evenementenveiligheid voldoende urgentie heeft bij
evenementorganisatoren, dan is het grootste deel van de respondenten het daar (zeer) mee
oneens. Ook hier geldt echter dat een kwart van de respondenten (het juist (zeer) eens is
met de stelling. Gekeken is of hier nog verschillen tussen doelgroepen bestonden. Deze
kunnen statistisch gezien echter niet worden aangetoond.
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Gesteld kan worden dat er de laatste jaren terecht meer aandacht is voor veiligheid bij
evenementen. Over de urgentie en aandacht voor evenementen bij gemeenten bestaat
geen eenduidigheid tussen de verschillende doelgroepen. Gemeenten zijn daarover over
het algemeen positiever dan hulpdiensten.

2.7.2 Rollen en samenwerking
Op het gebied van rolverdeling en samenwerking zijn de volgende stellingen aan de
respondenten voorgelegd.
> Ik ben op de hoogte van andere evenementen in mijn regio.
> De politie, de GHOR en de brandweer werken onvoldoende samen in het adviesproces
bij vergunningverlening voor evenementen.
> Gemeenten pakken hun regisserende rol niet bij evenementenveiligheid.
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Figuur 2.19 Rollen en samenwerking
Op de eerste stelling reageert de overgrote meerderheid van de respondenten positief. Over
het algemeen geeft men aan op de hoogte te zijn van andere evenementen in de eigen
regio. Blijkbaar vindt er op dat onderwerp uitwisseling van informatie plaats tussen de
verschillende partijen die zich bezighouden met evenementenveiligheid. Over de overige
twee stellingen heerst verdeeldheid. Een derde van de respondenten vindt dat er in het
adviesproces bij vergunningverlening voor evenementen onvoldoende wordt samengewerkt
tussen politie, GHOR en brandweer. 37% van de respondenten vindt dat gemeenten hun
regisserende rol niet pakken bij evenementenveiligheid. Dit betreft voornamelijk de
medewerkers van de hulpdiensten. Het verschil tussen medewerkers van gemeenten met
25.000 tot 50.000 inwoners en de brandweer respectievelijk de politie is daarbij significant,
waarmee respondenten van deze gemeenten het minder vaak eens zijn met deze stelling
dan respondenten van de brandweer en de politie.
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Volgens de verschillende doelgroepen is er verbetering mogelijk in de samenwerking
tussen politie, GHOR en brandweer in het adviesproces bij de vergunningverlening voor
evenementen (drie adviezen in één kaftje is niet hetzelfde als een integraal advies). Over
de rol van de gemeenten zijn de meningen verdeeld, waarbij geldt dat gemeenten
positiever zijn dan hulpdiensten.

2.7.3 Kennisniveau
Voor wat betreft het kennisniveau zijn de volgende stellingen aan de respondenten
voorgelegd.
> We weten nog steeds niet voldoende hoe om te gaan met grote mensenmassa’s op drift.
> Er zijn allerlei handreikingen, handboeken et cetera op het gebied van
evenementenveiligheid waardoor ik door de bomen nauwelijks het bos nog zie.
> Ik heb meer vertrouwen in evenementen die door de grote evenementenorganisaties
worden georganiseerd, dan in evenementen die door vrijwilligers of gemeenten zelf
worden georganiseerd.
> Met uitzondering van wat (grotere) gemeenten is de ervaring en kennis van gemeenten
op het terrein van evenementenveiligheid onder de maat.
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Figuur 2.20 Kennisniveau
De grote meerderheid is het eens met de stelling dat we nog steeds niet voldoende weten
over grote mensenmassa’s op drift. Als het gaat om de onoverzichtelijk heid van het terrein
van evenementenveiligheid door het aantal handreikingen en handboeken, dan reageert het
grootste deel van de respondenten neutraal. Verder is het deel dat het (zeer) eens is met de
stelling (37%) iets groter dan het deel dat het (zeer) oneens is met de stelling (23%). Veel
meer respondenten (50%) zijn het (zeer) eens met de stelling dat zij meer vertrouwen
hebben in evenementen die door de grote evenementenorganisaties worden georganiseerd,
dan in evenementen die door vrijwilligers of gemeenten zelf worden georganiseerd. Hierbij is
het aantal respondenten van gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners dat het oneens is
met de stelling significant meer dan het aantal respondenten van brandweer en politie.
Hetzelfde geldt voor de stelling dat de kennis van gemeenten over evenementenveiligheid
onder de maat is: ook hier is het grootste deel van de respondenten (43%) het (zeer) eens
met de stelling, waarbij respondenten van gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners het
vaker (zeer) oneens zijn met de stelling dan respondenten van brandweer en politie.
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Over het algemeen bestaan er twijfels over het aanwezige kennisniveau bij gemeenten
en vrijwilligers. Bij de hulpdiensten zijn deze twijfels groter dan bij de gemeenten zelf.
Specifiek over het thema crowd management is er sowieso een gebrek aan kennis.

2.7.4 Goed gedaan of goed gegaan
Tijdens de regiobijeenkomsten kwam een aantal keren het thema ‘goed gedaan of goed
gegaan’ aan de orde. In hoeverre is het de verdienste van de organisaties die zich
bezighouden met evenementenveiligheid dat er zo weinig ongelukken bij evenementen
gebeuren of is het eerder een kwestie van geluk hebben?
Rondom dit thema zijn de volgende twee stellingen geformuleerd.
> We mogen van geluk spreken dat zich niet vaker drama’s zoals in Haaksbergen
voordoen.
> Zoals er in op vele plaatsen wel eens wat misgaat, zal dat ook bij een evenement wel
eens gebeuren en moeten wij ons daar wat minder ‘druk’ over maken.

Goed gedaan of goed gegaan
120
100
80
60
40
20
0

We mogen van geluk spreken dat zich niet Zoals er op vele plaatsen wel eens wat
vaker drama’s zoals in Haaksbergen
misgaat, zal dat ook bij een evenement wel
voordoen
eens gebeuren en moeten wij ons daar wat
minder ‘druk’ over maken
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal (incl. geen mening)

Mee oneens

Zeer mee oneens

Figuur 2.21 Goed gedaan of goed gegaan
Uit figuur 2.21 blijkt dat 58% van de respondenten het (zeer) eens is met de stelling dat we
van geluk mogen spreken dat zich niet vaker drama’s zoals in Haaksbergen voordoen. De
meeste respondenten (55%) zijn het bovendien (zeer) oneens met de stelling dat wij ons wat
minder druk moeten maken over het feit dat er iets mis kan gaan bij een evenement.
Zo bezien vindt men eerder dat het goed gegaan is, in plaats van dat het goed gedaan is.
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3 Conclusie, discussie
aanbevelingen
Middels een vooronderzoek, regiosessies, een enquête en een documentenanalyse is
inzicht verkregen in het gebruik van de HEV en de behoeften die er op dit terrein leven bij de
verschillende doelgroepen. In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken om de vragen die
ten grondslag lagen aan dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Tevens worden de
onderzoeksresultaten kritisch beschouwd. Ten slotte worden er op basis van het onderzoek
aanbevelingen geformuleerd.

3.1 Algemene conclusies
Bij de start van het onderzoek was de veronderstelling (mede door de insteek van de
onderzoeksopdracht en de gesprekken die gevoerd zijn met verschillende auteurs en
betrokkenen in het vooronderzoek) dat de HEV weinig nut heeft, weinig wordt gebruikt en er
geen behoefte aan de HEV is. Bovendien was de verwachting dat er verschil zou zijn in het
gebruik van de HEV tussen verschillende doelgroepen.
De belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek zijn:
 de HEV is door de meeste regio’s in het verleden gebruikt bij de totstandkoming van
de regionale beleidskaders over evenementenveiligheid.
 verschillende onderdelen van de HEV worden daarnaast nog steeds gebruikt.
 er zijn geen substantiële verschillen in de meningen over de HEV tussen de
verschillende doelgroepen.
 de urgentie van het thema evenementenveiligheid is groter dan verwacht.
 er blijkt een grote behoefte aan meer kennis(deling) over evenementenveiligheid
o opleiding/training
o centraal informatiepunt
o landelijke multi-werkgroep/netwerk.
 er blijkt behoefte aan meer uniformiteit (wetgeving, normering) enerzijds en ruimte
voor maatwerk en flexibiliteit anderzijds.

3.2 Beantwoording hoofd- en deelvragen
Voor het evaluatieonderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:
In hoeverre gebruiken de verschillende doelgroepen de HEV in hun dagelijkse praktijk en
wat is daarvoor de reden?
De daarvan afgeleide onderzoeksvragen (zie inleiding van dit rapport) worden hierna
achtereenvolgens beantwoord.

3.2.1 Voor welke medewerkers is de HEV bedoeld?
>

De HEV bestaat uit verschillende delen, deze delen dienen verschillende doelen en
zijn in een aantal gevallen ook voor verschillende doelgroepen bedoeld.
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o

o
o

Delen I, II en V van de HEV zijn met name bedoeld voor gemeenten/het
bevoegd gezag, alsmede voor de organisaties die deze
gemeenten/bevoegd gezag adviseren zoals de politie, brandweer en GHOR
en/of de veiligheidsregio.
Deel III van de HEV is specifiek bedoeld voor gemeenten.
Deel IV is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij
evenementenveiligheid.

3.2.2 In hoeverre zijn deze medewerkers bekend met het bestaan van (de
verschillende onderdelen van) de HEV?
>

>

Met name de politie, GHOR en medewerkers van de veiligheidsregio goed bekend
blijken te zijn met de HEV. Gemeenten en evenementenorganisatoren zijn duidelijk
minder bekend met de HEV.
Opvallend is de grote groep respondenten die er wel van gehoord heeft, maar er niet
precies bekend mee is.

3.2.3 Gebruiken zij onderdelen van de HEV?
>

>

>
>

De HEV wordt gebruikt als hulpmiddel voor het inventariseren en analyseren van
risico’s, de advisering aan het bevoegd gezag en als input voor het eigen
beleidskader.
De risicoscan wordt veelvuldig toegepast. De A-, B-, C-indeling uit de risicoscan leidt
evenwel niet tot eenduidige uitkomsten (eenzelfde evenement wordt verschillend
ingedeeld door gemeenten).
Het risicoprofiel wordt gedeeltelijk gebruikt, maar respondenten vinden dit complex.
De Evenementen Assistent wordt minimaal toegepast.

3.2.4 Gebruiken zij andere hulpmiddelen/handreikingen?
>
>

Als belangrijkste andere hulpmiddel worden de eigen beleidskaders genoemd
Een aantal regio’s gebruikt varianten op de evenement assistent (Digimak, LIVE
Events)

3.2.5 Hebben zij behoefte aan een handreiking voor
evenementenveiligheid?
>
>

>

Er is behoefte aan een (geactualiseerde versie van) de HEV (ondanks het bestaan
van eigen beleidskaders) met behoud van de huidige proceselementen.
Voor wat betreft de inhoud van de HEV is er behoefte aan één gebruiksvriendelijk
overkoepelend handboek evenementenveiligheid, waarin aandacht is voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving, crisisbeheersing én
veiligheidstechnische zaken rond evenementen.
Opvallend in dit verband is de roep om checklists, een handboek en eenvoudige
methodes voor risicobeoordeling enerzijds en de vraag naar functionele eisen
(risicogericht werken) in plaats van technische eisen anderzijds. Mogelijk is de
behoefte aan meer kennis daarvoor de verklaring. Indien men onvoldoende kennis
heeft is het toepassen van een risicobenadering met functionele eisen immers lastig
en bieden checklists een veilig houvast.

3.2.6 Is er een verschil in de behoefte aan en het benutten van de HEV
tussen de verschillende doelgroepen?
>

De verwachting was dat er substantiële verschillen zouden worden aangetroffen
tussen de verschillende doelgroepen. Opvallend is dat er sprake is van een redelijke
eenstemmigheid in de resultaten van de onderzoeken. Blijkbaar is er een behoorlijk
gedeeld beeld van wat men van een dergelijke handreiking zou verwachten.

35/63

3.3 Discussie
Dit onderzoek is tot stand gekomen door het bevragen van gebruikers van de HEV in het
veld. Dit betekent dat het resultaat bestaat uit meningen van de bevraagde respondenten.
Om de inhoudelijke representativiteit te vergroten zijn er verschillende netwerken
aangesproken. De voorwaarde van deelname aan het onderzoek was dat er een zekere
mate van betrokkenheid bij evenementenveiligheid moest zijn in het dagelijks werk van een
respondent. Om de variatiebreedte van opvattingen en ervaringen inzichtelijk te maken, zijn
respondenten benaderd uit verschillende regio’s en zijn alle doelgroepen betrokken. Een
kanttekening bij deze wijze van selecteren van respondenten is dat, ondanks dat er
verschillende netwerken zijn ingezet, niet iedereen die een bijdrage levert aan
evenementenveiligheid zijn mening heeft kunnen geven. Daarnaast is het mogelijk dat er
enige mate van zelfselectie plaatsvindt, doordat mensen met een meer extreme mening over
de HEV eerder geneigd zijn om mee te doen aan het onderzoek. Hoewel de onderzoekers
niet de pretentie hebben een volledig beeld te geven van de opvattingen van de
doelgroepen, is de verwachting dat het onderzoek met deze hoeveelheid en
verscheidenheid aan respondenten voldoende informatie biedt om een behoorlijk
representatief beeld te geven van de stand van zaken in Nederland.
Bij de analyse van de resultaten is een aantal keren een significant verschil gevonden
tussen de mening van respondenten van gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners
enerzijds en de brandweer en politie anderzijds. Indien door de oogharen naar de resultaten
van de andere doelgroepen gekeken wordt, dan lijken deze verschillen te gelden tussen
gemeenten enerzijds en hulpdiensten anderzijds. Mogelijk speelt hierbij de grootte van de
steekproef een rol. Het aantal respondenten bij de kleinere en grotere gemeenten alsmede
bij de GHOR was kleiner dan het aantal respondenten bij gemeenten met 25.000 tot 50.000
inwoners respectievelijk brandweer en politie. Het is mogelijk dat het verschil daardoor
statistisch gezien niet aantoonbaar was.

3.4 Aanbevelingen
Bij de vaststelling van de HEV is afgesproken dat de ervaringen van de veiligheidsregio’s
met de HEV zouden worden geëvalueerd. Met het onderhavige onderzoek is deze evaluatie
uitgevoerd en is beschouwd of de HEV voldoende aansluit bij de behoeften van de
veiligheidsregio’s en of aanpassingen nodig zijn. Op basis van dit onderzoek kunnen de
volgende aanbevelingen gedaan worden.
Deze aanbevelingen zijn onder te verdelen in aanbevelingen gericht op (de actualisatie van)
de HEV enerzijds en aanbevelingen op het gebied van evenementenveiligheid in algemene
zin anderzijds.

3.4.1 Aanbevelingen op gebied van de HEV
>

>

De procesbeschrijving zoals deze nu is opgenomen in de HEV (delen I en II) wordt door
de verschillende doelgroepen als waardevol gezien. Deze is overgenomen in
verschillende regionale beleidskaders en leidt op die manier tot een uniforme werkwijze
in Nederland. Het is aan te bevelen de procesbeschrijving te behouden, waarbij een
nadere beschouwing van de risicoscan (A-, B-, C-indeling) nodig is, omdat deze volgens
de verschillende doelgroepen bij toepassing niet tot eenduidige uitkomsten leidt.
Het risicoprofiel zoals dit nu is opgenomen in de HEV (deel V), wordt door de
verschillende doelgroepen als te complex ervaren. Het is aan te bevelen te bezien of het
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>

>

mogelijk is deze methodiek te vereenvoudigen, aangezien er wel een duidelijke behoefte
bestaat aan een dergelijke risicobeoordelingsmethode.
Het verbeteren van het gebruiksgemak. Dit kan door de omvang van de HEV te
verminderen en een duidelijkere structuur aan te brengen. De delen I tot en met V
vormen nu geen geheel, waardoor bij de verschillende doelgroepen niet duidelijk is welk
deel waarover gaat. Bovendien is het de vraag of sommige onderdelen (zoals deel IV,
de Evenement Assistent) wel thuishoren in een handreiking, of beter aan de markt kan
worden overgelaten.
Niet alle doelgroepen zijn nog voldoende bekend met de HEV. Het is daarom aan te
bevelen meer aandacht te besteden aan de implementatie, met name bij gemeenten.

3.4.2 Aanbevelingen op het gebied van evenementenveiligheid algemeen
>

>

>

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de advisering door de veiligheidsregio’s wordt
vergroot, is het aan te bevelen om meer te investeren op de inhoudelijke kennis die
nodig is voor advisering. Dit zou kunnen door te investeren in opleidingen en trainingen,
maar ook door het beter benutten en uitwisselen van bestaande kennis via netwerken,
platforms en dergelijke.
Evenementenveiligheid is bij uitstek een multi-thema. Dit betekent dat
evenementenveiligheid gebaat is bij een gezamenlijke inspanning van alle partners.
Onderdeel hiervan is een goed integreren van de verschillende adviezen (integraliteit is
meer dan drie adviezen met één nietje erdoor). Het is aan te bevelen te bezien hoe deze
advisering verbeterd kan worden.
Op dit moment wordt door verschillende gemeenten samen met
evenementenorganisatoren gewerkt aan een Handboek Evenementenveiligheid. Het is
aan te bevelen de mogelijkheden te verkennen om hierin samen op te trekken.
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Bijlagen
Bijlage 1: Opbrengst themasessies
Positief

Negatief

VR:
Geeft kader/richting aan
evenementenadviesproces

Dingen worden dubbel genoemd

Proces inzichtelijk gemaakt

Geen overzichtelijk document

Procesbeschrijving is op zich duidelijk

Procesbeschrijving kan beknopter

Procesbeschrijving dekt de hele lading

Handreiking is lang en schrijfwijze past niet altijd
de doelgroep. Kan beknopter.

Gefocust op samenwerken (integraliteit)

Geen goed werkbaar document

Advies om te werken met regionale
evenementenkalender is goed

Sluit niet aan op de behoefte in de praktijk. Bij
gemeente is behoefte aan praktische en
werkbare hulpmiddelen

Risico analyse 2x

Geen aansluiting op de praktijk

Risicoscan is in de basis goed, elke regio maakt
zijn eigen scan

Procesmodel zit ingewikkeld in elkaar. Veel tekst.
De context wordt wel gebruikt voor regionaal
beleid.

Indeling processtappen en model

Kader HEV strookt niet altijd met de praktijk

Processtappen

Bij procesmodel ontbreekt tijd/tempo
(doorlooptijd vergunningsproces in relatie tot
datum evenement en samenloop met andere
vergunning/beschikking)

Processtappen nader uitgelegd: in eigen beleid
per categorie A,B,C

Koppeling met BBV ontbreekt

Helder stappenplan

Onderverdeling op procesverschillen (diepgang)
tussen A,B,C. Proces is nu voor alle categorieën
gelijk.

Procesbeschrijving

Risicoanalyse is arbeidsintensief 2x

Kader vast te stellen

Risicoprofiel zou eenvoudiger moeten waarna
deze wel toepasbaar zou zijn

Duidelijke werkwijze

Risicoscan is in VRHM eenvoudiger en daarmee
beter werkbaar gemaakt
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Processen

Risicoanalysemodel was voor onze regio niet
werkbaar, te ingewikkeld. Riskcom nu als
alternatief

Indelingen

Risicoprofiel te uitgebreid en teveel ruimte voor
diverse interpretaties

Processen overgenomen

Risicoprofiel duurt lang om in te vullen. Wordt
niet gebruikt.

Bewustwording van gemeenten

Lastig bestuurlijk af te dwingen

Deelregie gemeenten wellicht (deels) nog over te
nemen in regionaal beleid

Gemeente onvoldoende in the lead

Handvat voor het beleid

Risicoscan uitkomst wordt (te) rigide toegepast
door gemeente

Mooie/goede basis om regionaal mee verder te
gaan

Risicoscan

Procesbenadering

Evenement assistent hoort niet in HEV thuis

Erkenning belang evenementenveiligheid

Alleen koppeling met evenement assistent in
plaats van algemene management tool

Handvat procesbeschrijving

Evenement assistent wordt niet gebruikt. Andere
partijen kunnen dit beter.

Goede basis

Extra training nodig bij alle (multi)partijen
(kennis)
Integraal operationeel plan wordt niet altijd
gemaakt waar het wel zou moeten.
Schrijfwijze kan eenvoudiger/leesbaarder
Naast evenementen assistent ook andere
systemen
Wellicht niet voor de HEV zelf, maar hoe laat je
het doorsijpelen naar regio/gemeenten
Instrumenten niet overgenomen
Eigen risicoscan
Nieuwe risicoscan
Te weinig focus op rol gemeenten
Nog geen algemeen goed bij gemeenten
Evenementen assistent
Nieuw model risicoanalyse
Gemeenten blijven op huidige werkwijze leunen
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Vrijblijvend
Procesmatig vs werking in de praktijk
Kader vs praktijk
Hou het simpel!
Risicoanalyse
Moeilijk leesbaar
Onbekend

Brandweer:
Unaniem HR? Uniform

Gemeenten vinden het te ingewikkeld

Structuur

Handreiking is te uitgebreid

Integrale benadering
Kader is goed

Kader wordt onvoldoende toegepast door
gemeenten

Risico scan

Vrijblijvend

Opzet goed, kan helpen in de eenduidigheid
tussen verschillende gemeenten

Vrijblijvend, het is geen wetgeving

Komt nu LiveEvents: hebben we wel behoefte
aan (hopelijk blijft dit een positief punt

Geen toezichtskader

Procesmodel

5 delen? Waarom niet 1 geheel?

Procesgang

Lijvig document: niet omarmd door (alle)
gemeenten

Prioritering (wat ga je behandelen) en
categorisering (ABC)

Onbekendheid met name bij gemeenten

Evenementen assistent

HEV: delen zijn groot, behoefte aan
samenvatting

HEV als leidraad

Implementatie HEV te vrij of onbekend
Status HEV onbekend
HEV is te vrijblijvend
Omslachtig met meerdere delen werken naar 1
handleiding
Risicogericht adviseren: Handreiking blijft achter
in trend
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Ambitie: geen slachtoffers, letsel,
brand(overslag), milieu, controle over massa?

Gemeenten:
Door evenement assistent kun je front en
backoffice koppelen

Gemeenten aangehaakt houden, kader
IFV&VRH vanuit crisisbeheersing alleen
aangehaakt

Risico scan

Deel III: Achterhaald

Proces voor alle partijen beschreven

Deel III: Draagvlak ontbreekt; is niet vastgesteld
door VB of VNG

Deel III: bestuurlijke/ambtelijke urgentie

Deel III: draagvlak, betrokkenheid en bekendheid
bij gemeenten ontbreekt

Evenement assistent is totaalinstrument

Te theoretisch

Integraal advies van hulpdiensten

Geen landelijke handreiking

Compacte handreiking (gemeentelijk)

Lastig leesbaar

Risicopunten goed inzichtelijk (geen discussie)

Lastig voor leken

Helder/uniform

Te procesmatig gericht, geen eenduidigheid op
inhoud en voorwaarden en uitgangspunten

Kader voor gemeentelijk beleid

Theoretisch gemeentelijk praktijk wijkt soms
teveel af, te veel ruimte voor flexibiliteit

Classificeren van evenementen en meer inzicht
in het terrein

Erg uitgebreid

Schept duidelijkheid over de kolommen

Geen onderliggend digitaal werksysteem

Inzicht in alle nodige processtappen

Omslachtige worsteling, papieren tijger, niet
gebruiksvriendelijk

Deelgemeente/buurt, ervaringen delen

Eenduidige (wettelijk) kader ontbreekt, daardoor
geen plicht om het te hanteren

Eenduidigheid

Gemeenten vergeten!

Houvast voor vergunningverlener: scherp blijven

Is ‘eigen’ ding hulpdiensten

Hulpmiddel voor gemeenten/regio’s waar
evenementen nog in de kinderschoenen staan.

Niet echt een handzaam/leesbaar document

Proces model (stappen)

Geen vertaalslag naar gemeente

Rol gemeenten: regierol, spilfunctie

Onbekendheid HEV
Figuur procesmodel onoverzichtelijk
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GHOR
Landelijk kader evenementen proces
Risico analyse

Te groot document, niet overzichtelijk

Uniforme risicoscan

‘Loops’ te ingewikkeld

Heeft als basis voor eigen beleid gediend

Vrijblijvend

Je hebt een kader/handvat

Kan concreter

Hij wordt gebruikt als sleutel + iedereen eigen
versie)

Handhaving onderbelicht of niet aanwezig

Instrumenten ter analyse/beoordeling

Soms op meerdere manieren te interpreteren

Processtappen

Ruimte voor iedere gemeente om zelf wel/niet
toe te passen

Structuur

Niet altijd toepasbaar

Handreiking ipv oplegging

Niet alle evenementen kunnen erin kwijt

Onderliggend regionaal beleid

Te breedsprakig

Input voor regionaal beleid

Instrumenten uit HEV worden regionaal niet
gebruikt
Evenementenassistent ipv selectie meerdere
tools (het gaat om de inhoud niet om de tool op
zich)
Wordt gebruikt als ‘onderlegger’(voor regionaal
beleid maar niet bekent)

Politie
Duidelijk kader

De risico analyse te veel werk

Deel I en II in het proces meegenomen

Geen maatwerk (risico analyse)

Deel I en II kan blijven

VR gebruikt ‘eigen’ risico analyse

Eenduidigheid

IOP blijkt lastig

Als basis voor eigen beleid (wat op zicht weer
negatief is)

HEV heeft te weinig aandacht gekregen na 2012
vanuit ontwikkelteams

Aanzet tot eenduidigheid

De implementatie (soms alleen wat uitkomt)

De verschillende processtappen

Begrijpelijkheid deel II voor diverse gebruikers

Dat er een HEV is, dat kan richting geven

De risico analyse als tool

Goede processtappen

Niet concreet
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Processtappen

Handreiking is geen wetgeving

Leidraad voor beleid veiligheidsregio

Vrijblijvend, niet verplicht

Als handreiking waardoor lokaal maatwerk
mogelijk is

Geen landelijk format aanvraagformulier landelijk

Goed te gebruiken om lokaal beleid te maken

Gedateerd: Haaksbergen (bv deel III)

Eenduidige risico-inschatting

Gebruikte risico analyse

Stimuleert multi-samenwerking

Risico analyse niet praktisch
Risico analyse niet werkbaar
Onbekend bij gemeenten
Veel te vrijblijvend

Behoeften
VR
Verplichtender karakter geven
Veel meer regie, de vrijblijvendheid voorbij
Landelijk vastgestelde duidelijkheid
Meer richting, duidelijkheid voor gemeenten. Zorg voor draagvlak bij gemeenten
Meer gemaakt door/voor gemeenten
Nationale politie betrekken bij traject
Meer handvatten geven voor Integraal Operationeel Plan. Format als kaart
Informatie over hoe om te gaan met meerjarige vergunning
Informatie over relatie met exploitatievergunning
Toepasbaar maken ook door training en hulpmiddelen
Beïnvloeden zelfreflectie: goed gedaan versus goed gegaan
Meer info duiding integraal advies als product(handvatten, hoe integrale advisering aan te pakken)
Visie over hoe je de organisator meer in positie kunt brengen om de verantwoordelijkheid te
nemen/krijgen
A evenementen organisatie op eigen niveau informatie geven
Benaming van risico-evenement is fout, een regulier evenement kan ook een risico-evenement
worden. Klein-middel-groot?
Visie op functionele in plaats van technische eisen; handboek? Purple guide?
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Purple guide in Nederland; doelvoorschriften
Overzicht van relevante brancherichtlijnen met veiligheidsvoorschriften, kennis over veiligheid
Benchmarking; prestatie-indicatoren; wat mag een advies kosten?
Meer druk vanuit Veiligheidsberaad
Bied een praktisch instrument om een risico inschatting te kunnen maken
Eenvoudiger
Duidelijke regie en eenduidigheid
Werk processtappen niet in detail uit, maar houd ruimte voor vakbekwaamheid en stimuleer dat!
Een simpel, leesbaar en praktisch document, dat ruimte geeft voor regionaal/lokaal maatwerk
Actie gemeenten
1 wetgeving
Indieningsvereisten: inhoud + termijnen
Toezicht + handhaving (wie doet wat?)
Compacte risicoscan
Checklisten, sjablonen: veiligheidsplan, verkeersplan etc.
Waarom HEV, als er overal regionaal vanaf geweken is?
Geen aparte ICT-programma’s, maar afstemmen tussen zaaksystemen
Landelijke werkgroep/netwerk vanuit het IFV
Richtlijn constructie veiligheid
Meer aandacht voor (regie)rol gemeenten
Hulpmiddelen BIBOB Toets (gemeenten)
Liggende stukken constructieveiligheid doorvertalen naar één landelijke tool
Tools landelijke toetsen bespreken
(Delen van) tips en trics voor gemeenten voor relatie met organisatoren
Communicatiemiddelen ‘risicobewustzijn’ voor (kleinere) organisatoren
Breder beeld van behoefte coördinatie; past hier (nieuw) systeem en welke mogelijkheden zijn er?
Aanpak HEV… en dan? Hoe laat je het doordringen tot diverse niveaus?
Meer duidelijkheid in zowel opzet als schrijfwijze
Landelijke eenduidigheid
Evenementenadvisering is een specialisme
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Eenvoudige risicoscan
Van regels naar risico’s

Brandweer
Uniformiteit
eenduidigheid
Praktische toepassingen
Landelijk aanvraagformulier
De gemeenten meenemen
Wie is nu waarvan? Duidelijke taakomschrijving
Risicogericht adviseren
Handhaving/toezicht ook als onderdeel van de handreiking
Niet alleen een handreiking tbv proces maar ook de uitwerkingsvoorwaarden ed (handboek)
Handvatten voor operationeel proces. (handreiking richt zich slechts op proces vergunning)
Afwegingskader wanneer wel/niet hulpdiensten aanwezig zijn tijdens evenementen wel/niet table-top
oefening ed (operationele voorbereiding en operationele inzet)
Landelijke richtlijn
Landelijke fact sheets
Landelijke uniforme tools (verplichten) risicoscan, analyse, aanvraag
Afstemmen landelijke ontwikkelingen: evenementen (AMvB, Handboek etc) en toezicht HH
(risicogerichte adviezen en toezicht)
Crowd management: grijze delen/gebieden benoemen
Risicogericht advies obv ambitieniveau
HEV: delen zijn groot, behoefte aan samenvatting

Gemeenten
Betrek de gemeenten bij evaluatie nieuwe HEV
Scenario’s beschrijven
Doorleefsessie; doorleven van scenario’s voor degenen die operationeel aan zet zijn
Informatie over hoe het zit met aansprakelijkheden en verzekeringen
Hoe om te gaan met gemeentegrensoverschrijdende evenementen
Referenties, casuïstiek, bandbreedtes
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Inbedding in model APV
Checklist voor dummies met drempelwaarde die de minder ervaren gemeenten waarschuwt als het
te complex wordt
Handvaten die makkelijk toepasbaar zijn voor risico inschatting juist ook bij ogenschijnlijk risicoloze
evenementen
Risicoanalyse instrument
Inhoudelijke thema’s
Evaluaties van evenementen (multi)
Duidelijkheid over HEV versus handboek
Één document
Meer afstemming tussen betrokkenen op dit thema: ministerie VenJ, VNG-gemeenten, VB/IFV-VR’s,
politie: gezamenlijk kader
Status hangen aan handreiking (zo doe je het)
Praktisch en leesbaar document
Eenduidigheid in manier van werken (landelijk)
Landelijke groep van evenementspecialisten die je kunt benaderen voor vragen/brainstormen
Onvolledige veiligheidsplannen die niet goed ingevuld worden door organisatoren
Onduidelijkheid waarom bepaalde stukken ingediend dienen te worden door de aanvrager
Kennisniveau
Duidelijke afspraken tussen partijen: eenduidigheid, termijnen, uitleg op dezelfde manier
Format: gemeente/organisatoren: eenvoudiger en toepasbaar op lokaal niveau
Universeel digitaal aanvraagformulier
Een digitale werkomgeving met standaard aanvraag, format, draaiboek etc, risicoscan
Samenvatting/brochure ook voor organisatoren (bewustwording bevorderen)
Redelijkheid, billijkheid, zorgvuldige procedure
Eenduidige uitgangspunten/voorschriften
Landelijke eenduidige wetgeving, richtlijnen
Helder stuk: geen vijf delen
Samenwerken
Ondersteuning gemeenten met vragen door multi-team
Goed contact gemeenten en veiligheidsregio’s: samenwerken
Vertaalslag van plan naar praktijk
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Reële risicoscan per soort evenement
Hup aan (kleinere) gemeenten: vliegend team?
Landelijke eenduidigheid: tools + inhoudelijke eisen aan de aanvraag (wat moet daar inzitten)
Risicoanalyse landelijk
Kennis professional (is deze op orde/opleiding)

GHOR
Meer praktisch toepasbaar
Aansluiting op andere handreikingen van andere kolommen
Analyse
Scan
Praktisch gericht
Uniformiteit
Meer eenduidigheid
Kennis: waarom kom je tot iets?
Kennis
Duidelijke kaders met onderbouwing
Beknopter en concreter
Praktische toepasbaarheid (praktijktoets)
Landelijk beleid/richtlijnen
Landelijk beleid
Landelijk bruikbare en betaalbare tools
Risico georiënteerd

Politie
Aanpak voor grensoverschrijdende evenementen
Processtappen vasthouden + regelmatig bijstellen en evalueren (aanpassen aan ontwikkelingen)
Vrijblijvendheid wegnemen
Gij zult allen obv de HEV eea lokaal/regionaal in richten
Eenduidige bruikbare tools voor; risicoscan en risico analyse (start en in proces) + onderbouwing
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Meer dynamisch (ga met de tijd en trends mee)
Landelijke risicoscan
Eenduidige en onderbouwde risicoanalysemethode
Geen handreiking maar wetgeving
Wetgeving geen handreiking
Landelijke bibliotheek: 10 p. table top, muli advies, onderzoeken
Daadwerkelijk toezicht, handhaving
Organisatie / deskundig
Evenementenbureau olv VR?
Richtlijnen voor de kolommen die adviseren
Handboek bv aantal beveiligers, vluchtwegen
Gebruikersmelding vs evenementenvergunning
Landelijke risicoscan
Landelijk format aanvraagformulier evenementenvergunning
Praktisch werkbaar risiscoprofiel/analyse
Eenduidig werkproces tbv advisering
ICT-infrastructuur
Gezamenlijk bureau
Landelijk streven naar uniformiteit
Echte regiorol gemeente
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Bijlage 2: Thema’s codering
De uitkomsten van de drie regiosessies zijn samengevoegd en gecodeerd. Daaruit is de lijst
met onderwerpen in regiosessies gekomen. De kleuren in de tabel zijn gelinkt met de
uitkomsten, rood staat voor negatieve punten, groen voor positieve punten, blauw voor
behoeften en zwart voor algemene opmerkingen en vragen. Vervolgens zijn deze
onderwerpen in thema’s onderverdeeld. Deze thema’s zijn vervolgens als startpunt voor het
opstellen van de vragenlijst gebruikt.
Onderwerpen in regiosessies

Thema's

HEV is onvoldoende bekend

implementatie

Meer dynamisch document

vormgeving

Is er wel behoefte aan een nieuwe HEV of is het landelijk al
geregeld in de kaders van diverse regio’s?
Is de HEV de oplossing voor veilige evenementen?

Regionale kaders

Uniformiteit

uniformiteit

Procesbeschrijving

inhoud

Risicoscan

inhoud

Geeft kader

uniformiteit

Deel III is gedateerd

actualisatie

Gebruik eigen kaders

Eigen
regionale/gemeentelijke
kaders/maatwerk

Input voor regionaal beleid
Niet gebruiksvriendelijk (niet overzichtelijk, 5 delen, veel tekst,
loops in de tekst)
Deel V (risicoprofiel) te complex/arbeidsintensief en teveel ruimte
voor eigen interpretaties
Handreiking sluit niet aan bij praktijk (behoefte aan inhoudelijke
tools)
Begrijpelijk, compact, toepasbaar, landelijk geldend document
waar nog wel ruimte is voor maatwerk
Evenement assistent: idee is goed maar tool is te duur, er zijn ook
andere mogelijkheden
Uniformiteit

Gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid
Praktische toepasbaarheid
Gebruiksvriendelijkheid en
praktische toepasbaarheid
inhoud
Uniformiteit

Toepassing HEV leidt niet tot uniforme uitkomsten
Kolommen werken met ander digitaal systeem (niet overal)
Aandacht voor evenementenveiligheid
Richtlijn constructie veiligheid (liggende stukken doorvertalen naar
landelijke tool)
Handreiking toezicht en handhaving

Aandacht voor
evenementenveiligheid
inhoud
inhoud

Handreiking operationele planvorming; Scenario’s beschrijven;
Doorleefsessie: doorleven van scenario’s voor degenen die
operationeel aan zet zijn
Informatie over aansprakelijkheden en verzekeringen

inhoud

Uitwerking relatie met exploitatievergunning en gebruiksmelding

inhoud

Aandacht voor evalueren en zelfreflectie. Evaluaties van
evenementen (multi)
Checklisten, bv veiligheidsplan, verkeersplan etc.

inhoud

Checklist voor dummies met drempelwaarde die de minder
ervaren gemeenten waarschuwt als het te complex wordt
Purple guide in Nederland

inhoud

inhoud

inhoud

inhoud
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Factsheets/ informatie over voorschriften

inhoud

Functionele eisen of juist technische eisen?

inhoud

ABC indeling wordt verschillend ingevuld

eenduidigheid

Risicobenadering

inhoud

Redelijkheid, billijkheid, zorgvuldige procedure

inhoud

Starten met vaststellen ambitieniveau per evenement

inhoud

Meer focus op A-evenementen

inhoud

Compacte risicobeoordeling

inhoud

HEV is onvoldoende geïmplementeerd (draagvlak ontbreekt)

Implementatie

Onderbouwing risicobeoordeling ontbreekt

onderbouwing

Processtap 5 en 6 zijn onvoldoende uitgewerkt/ingevuld

Praktische toepasbaarheid

Processtap 5 en 6 zijn onvoldoende uitgewerkt/ingevuld

Praktische toepasbaarheid

Kennisniveau is probleem (checklisten ipv risicogericht adviseren)

kennisniveau

Multi benadering/samenwerking

Samenwerking

Landelijke multi werkgroep/netwerk, delen van kennis, tips &
tricks. Landelijke groep van evenementspecialisten die je kunt
benaderen voor vragen/brainstormen.
Evenementenbureau olv VR

Samenwerking

Afstemmen landelijke ontwikkelingen: evenementen (AMvB,
Handboek etc). Duidelijkheid over HEV versus handboek. Meer
afstemming tussen betrokkenen op dit thema: ministerie VenJ,
VNG-gemeenten, VB/IFV-VR’s, politie: gezamenlijk kader.
Centraal informatiepunt/database: referenties, casuïstiek,
bandbreedtes
Overzicht taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden

samenwerking

Overzicht geldende wetgeving

inhoud

Kolommen werken met ander digitaal systeem (niet overal)

Integraliteit

Koppeling met vergunningproces/relatie andere vergunningen
ontbreekt
Integraal operationeel plan wordt niet altijd gemaakt

integraliteit

Landelijke implementatie multi juist bij gemeenten, betrekken
nationale politie
Hoe integrale advisering aan te pakken?

implementatie

Aansluiting op andere handreikingen van andere kolommen.

integraliteit

Inbedding in model APV

integraliteit

Afwegingskader wanneer wel/niet hulpdiensten aanwezig zijn
tijdens evenementen wel/niet table-top oefening ed (operationele
voorbereiding en operationele inzet)
Kennisversterking binnen de verschillende kolommen

inhoud

Te vrijblijvend

Vrijblijvendheid

Eén wet die alles over evenementenveiligheid regelt

Vrijblijvendheid

1 wet die alles over evenementenveiligheid regelt

Vrijblijvendheid

Meer druk vanuit VB, richtlijn

Vrijblijvendheid

Begrijpelijk, compact, toepasbaar, landelijk geldend document
waar nog wel ruimte is voor maatwerk

Vrijblijvendheid

Aparte ICT programma’s (à la evenement assistent) versus
afstemmen tussen zaaksystemen

inhoud

samenwerking

kennisniveau
inhoud

integraliteit

integraliteit

kennisniveau
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Een digitale werkomgeving met standaard aanvraag, format,
draaiboek etc, risicoscan
Gemeenten (pakken rol niet, gemeenten zijn niet aangesloten)

inhoud

Koppeling met vergunningproces/relatie andere vergunningen
ontbreekt
Kennisniveau is probleem (checklisten ipv risicogericht adviseren)

Rol gemeenten

Ondersteunen kleine gemeenten. Goed contact gemeenten en
veiligheidsregio’s: samenwerken
Format vergunningaanvraagformulier (indieningsvereisten,
inhoud en termijnen)
Aandacht/richtlijn voor meerjarenvergunning

samenwerken

Aanpak voor gemeentegrensoverschrijdende evenementen

inhoud

Hulpmiddelen BIBOB Toets (gemeenten)

inhoud

Communicatiemiddelen vergroten risicobewustzijn organisatoren

Urgentie

Kennisversterking (bv door training) voor organisatoren

kennisniveau

Brancherichtlijnen

inhoud

behoefte aan info over crowdmanagement

inhoud

Rol gemeenten

kennisniveau

inhoud
inhoud

53/63

Bijlage 3: Enquête
1. Bij welke organisatie bent u werkzaam?
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Gemeente minder dan 25.000
Gemeente tussen de 25.000 en 50.000 inwoners
Gemeente tussen de 50.000 en 100.000 inwoners
Gemeente meer dan 100.000 inwoners
GHOR
Brandweer
Veiligheidsregio overig
Politie
Evenementenorganisator
Overig, anders….

2. Hoe lang houdt u zich al bezig met het thema evenementenveiligheid?
I.
Minder dan 1 jaar
II.
1 tot 3 jaar
III.
Meer dan 3 jaar
3. Bent u bekend met de HEV?
I.
Nooit van gehoord
II.
Wel van gehoord maar niet precies mee bekend
III.
Goed mee bekend
Als antwoord op vraag 2 is II of III dan vraag 3: (dat doet systeem!

4. Welke onderdelen van de HEV heeft u in het afgelopen jaar gebruikt?
I.
Procesmodel
II.
Risicoscan (A, B, C-indeling)
III.
Evenement Assistent
IV.
Risicoprofiel
V.
Geen enkele
VI.
Anders, namelijk
5. Als u weinig of geen onderdelen van de HEV heeft gebruikt, kunt u aangeven wat
daarvoor de reden is? (meerdere antwoorden mogelijk)
I.
Ik vind de handreiking inhoudelijk niet juist
II.
Ik vind de handreiking niet gebruiksvriendelijk
III.
Ik heb behoefte aan andere informatie dan in de handreiking is gegeven
IV.
Ik gebruik ons eigen beleidskader
V.
N.v.t.
VI.
Anders, namelijk
6. Voor welke doelen gebruikt u de HEV? (meerdere antwoorden mogelijk)
I.
Als hulpmiddel bij het proces van vergunningverlening
II.
Als hulpmiddel voor het inventariseren en analyseren van risico’s
III.
Bij het adviseren van het bevoegd gezag over risicovolle situaties bij
evenementen
IV.
Als input voor het vormgeven of aanscherpen van ons
evenementenbeleid/kader
V.
Als hulpmiddel om procesafspraken te maken met veiligheidspartners
VI.
N.v.t.
VII.
Anders, namelijk…
7. Welke hulpmiddelen voor evenementenveiligheid gebruikt u naast/in plaats van de
HEV? (meerdere antwoorden mogelijk)
I.
Regionaal kader/beleid
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II.
III.
IV.
V.
VI.

Gemeentelijk kader/beleid
LiveEvents
DigiMak
Ik gebruik geen enkel hulpmiddel
Anders, namelijk…

Behoefte aan een handreiking
Hierna volgen enkele vragen over uw behoeften op het gebied van evenementenveiligheid in
het algemeen en de HEV in het bijzonder.
8. Heeft u behoefte aan een (geactualiseerde versie van de) HEV?
I.
ja
II.
nee
 als nee, waarom niet? (open vraag)
 als ja: wat zou de aangepaste versie van de HEV volgens u moeten bevatten?
(meerdere antwoorden mogelijk):
I.
Procesbeschrijving vergunningverlening en advisering
II.
Indeling voor risicovolle evenementen (A, B, C)
III.
Eenvoudige methode voor risicobeoordeling
IV.
Een format vergunningaanvraagformulier
V.
Checklists, bijvoorbeeld vereisten aan veiligheidsplan, verkeersplan etc.
VI.
Factsheets/ informatie over voorschriften/bestaande brancherichtlijnen over
veiligheid
VII.
Handreiking hoe integrale advisering te organiseren
VIII.
Handreiking operationele planvorming/voorbereiding
IX.
Handreiking operationele inzet
X.
Handreiking toezicht en handhaving
(taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden)
XI.
Informatie over aansprakelijkheden en verzekeringen
XII.
Communicatiemiddelen richting organisatoren
XIII.
Anders, namelijk…

9. De HEV zou meer hulpmiddelen voor vergunningverlening moeten bevatten: : (5
punts likert schaal: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal (incl geen mening) - Mee
oneens - Zeer mee oneens)
I.
Overzicht geldende wetgeving
II.
Uitwerking relatie evenementenvergunning met exploitatievergunning en
gebruiksmelding
III.
Richtlijn voor meerjarenvergunning
IV.
Hulpmiddelen BIBOB Toets (gemeenten)
V.
Aanpak van gemeentegrensoverschrijdende evenementen
VI.
Anders, namelijk …
10. Ik heb behoefte aan: (5 punts likert schaal: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal
(incl geen mening) - Mee oneens - Zeer mee oneens)
I.
Een digitale werkomgeving met standaard aanvraag, format, risicoscan etc.
II.
Een handboek met inhoudelijke veiligheidsvoorschriften (zoals de Britse
Purple guide)
III.
Functionele eisen (doelvoorschriften) in plaats van technische eisen
(middelvoorschriften)
IV.
Een centraal informatiepunt/database (referenties, casuïstiek)
V.
Een landelijke multi werkgroep/netwerk (delen van kennis, tips & tricks)
VI.
Kennisversterking (opleiding, training) binnen de verschillende kolommen
VII.
Kennisversterking (opleiding, training) bij organisatoren
VIII.
Hulp bij (multi) evalueren.
Stellingen HEV
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Hierna volgen enkele stellingen over de HEV.
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de genoemde stellingen.
U kunt steeds kiezen uit: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal (incl geen mening) - Mee
oneens - Zeer mee oneens
11. Diverse stellingen (5 punts likert schaal: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal (incl
geen mening) - Mee oneens - Zeer mee oneens)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De HEV heeft de uniformiteit met betrekking tot evenementenveiligheid versterkt.
De HEV helpt mij om een vergunning te beoordelen/advies te geven.
Het is voor mij duidelijk hoe de HEV is ingedeeld.
Ik heb uitleg nodig bij het gebruik van de HEV.
De nadruk in de HEV zou meer op inhoud dan op proces moeten liggen.
De HEV zou een norm moeten zijn.
Toepassing van de HEV leidt niet tot uniforme uitkomsten.
De risicoscan (A-B-C) is niet eenduidig, eenzelfde evenement wordt verschillend
ingedeeld door verschillende gemeenten.
De HEV focust te veel op de C-evenementen, A-evenementen moeten meer
aandacht krijgen.
De risicobeoordelingssystematiek in de HEV (deel V) is te complex en kost te veel
tijd.
Er zou één wet moeten zijn die alles over evenementenveiligheid regelt.
Er zou één overkoepelend handboek evenementenveiligheid moeten komen waarin
aandacht is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, crisisbeheersing én
veiligheidstechnische zaken rond evenementen.

Stellingen overheid
Hierna volgen enkele stellingen die betrekking hebben op de rol van de overheidsinstanties
bij evenementenveiligheid.
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de genoemde stellingen.
U kunt steeds kiezen uit: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal (incl geen mening) - Mee
oneens - Zeer mee oneens
13. Gemeenten zijn niet goed meegenomen in het implementatieproces van de HEV.
14. In mijn gemeente hebben ze voldoende aandacht voor de veiligheid bij
evenementen.
15. Maatwerk in de regio is van groter belang dan landelijke uniformiteit bij
evenementenveiligheid
16. Ik ben op de hoogte van andere evenementen in mijn regio.
17. De politie, de GHOR en de brandweer werken onvoldoende samen in het
adviesproces bij vergunningverlening voor evenementen.
18. Met uitzondering van wat (grotere) gemeenten is de ervaring en kennis van
gemeenten op het terrein van evenementenveiligheid onder de maat.
19. Veiligheidsregio’s hebben al eigen kaders ontwikkeld, de HEV is overbodig
geworden.
20. Gemeenten pakken hun regisserende rol niet bij evenementenveiligheid.
21. Het ontbreken van een gezamenlijk digitaal systeem rondom evenementenveiligheid
is een gemis.
22. Gemeenten willen zo graag evenementen op hun grondgebied krijgen, dat dat ten
koste gaat van de aandacht voor veiligheid.
Overige stellingen evenementenveiligheid
Tot slot volgen nog enkele algemene stellingen over evenementenveiligheid.
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de genoemde stellingen.
U kunt steeds kiezen uit: Zeer mee eens - Mee eens - Neutraal (incl geen mening) - Mee
oneens - Zeer mee oneens
23. Terecht is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid bij evenementen.
24. Ik heb meer vertrouwen in evenementen die door de grote evenementenorganisaties
worden georganiseerd, dan in evenementen die door vrijwilligers of gemeenten zelf
worden georganiseerd.
25. We weten nog steeds niet voldoende hoe om te gaan met grote mensenmassa’s op
drift.
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26. We mogen van geluk spreken dat zich niet vaker drama’s zoals in Haaksbergen
voordoen.
27. Zoals er in op vele plaatsen wel eens wat misgaat, zal dat ook bij een evenement
wel eens gebeuren en moeten wij ons daar wat minder ‘druk’ over maken.
28. Evenementenveiligheid heeft voldoende urgentie bij evenementorganisatoren.
29. Er zijn allerlei handreikingen, handboeken etc. op het gebied van
evenementenveiligheid waardoor ik door de bomen nauwelijks het bos nog zie.
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Bijlage 4: Resultaten enquête
In het hoofdstuk Resultaten worden de resultaten van de enquête besproken. Een aantal
van deze resultaten zijn opgenomen in de bijlage.
Vraag 7: Welke hulpmiddelen voor evenementenveiligheid gebruikt u naast/in plaats
van de HEV?
Reacties op, Anders, namelijk;
 Gebruik van de IRS-EM methodiek als politie.
 Voor de risico-analyse de RISKOM van ESI namens/voor de VRHM.
 Analysemodellen politie
 info van gemeenten met soortgelijke evenementen, google, netwerk
 Decos Join
 Crowd management & -control o.b.v. de methode van Keith Still
 Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen
 digitaal risicopuntenmodelformulier via Expertisecentrum horecarecht van website Frank
Joosten
 Eigen veiligheidsplan gecombineerd met uitgebreid draaiboek en situatietekeningen
 ander risico-model, ander risico-profiel
 Vakliteratuur
 Diverse methoden voor bijv. het berekenen van de capaciteit van een terrein etc.
 ervaringen met voorgaande edities
 Inhuur Beveiligingsbedrijf
 Rapporten Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Inspecties Veiligheid & Justitie en
Gezondheid
 Politiekalender
 advies van brandweer, politie, laten indienen van een veiligheidsplan, advies van aov'er
 bouwbesluit
 Handboeken en documenten m.b.t. evenementen
 risicoscan VNOG
 Input vanuit andere regio's via ggdghorkennisnet
Vraag 8: Heeft u behoefte aan een (geactualiseerde versie van de) HEV? Als ja: wat
zou de aangepaste versie van de HEV volgens u moeten bevatten? (meerdere
antwoorden mogelijk):

Veiligheidsregio
overig

8%

10%

9%

Indeling voor
risicovolle
10% 11% 14% 10% 11% 13% 10% 10% 10%
evenementen (A, B, C)

n

Evenementenorganisator

8%

% Totaal

Politie

14% 10% 10%

Brandweer

7%

GHOR

Gemeente
50.000 - 100.000

9%

Gemeente
> 100.000

Gemeente
25.000 - 50.000

Procesbeschrijving
vergunningverlening
en advisering

Gemeente
< 25.000

Tabel 1 Onderdelen die de aangepaste versie van de HEV zou moeten bevatten
(n=207)

56%

115

68%

140
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Eenvoudige methode
voor risicobeoordeling

12% 11% 10% 16% 13% 12% 15% 14% 12% 77%

160

Een format
vergunningaanvraagfo
rmulier

10%

50%

104

81%

168

47%

98

40%

83

42%

86

31%

65

52%

107

32%

67

29%

60

9%

18

Checklists,
bijvoorbeeld vereisten
aan veiligheidsplan,
verkeersplan etc.

9%

5%

10%

8%

8%

7%

5%

8%

13% 16% 13% 13% 13% 11% 13% 14% 13%

Factsheets/ informatie
over
voorschriften/bestaand
e brancherichtlijnen
over veiligheid

8%

7%

4%

7%

10%

8%

7%

14%

7%

Handreiking hoe
integrale advisering te
organiseren

5%

6%

8%

4%

8%

6%

8%

0%

7%

Handreiking
operationele
planvorming/voorberei
ding

4%

6%

7%

3%

8%

9%

7%

5%

8%

Handreiking
operationele inzet

5%

4%

3%

3%

5%

6%

7%

5%

5%

Handreiking toezicht
en handhaving
(taken/bevoegdheden/
verantwoordelijkheden
)

10%

9%

5%

9%

8%

8%

9%

5%

8%

Informatie over
aansprakelijkheden en
verzekeringen

8%

7%

8%

6%

3%

3%

3%

10%

5%

Communicatiemiddele
n richting
organisatoren

5%

5%

7%

7%

3%

4%

4%

5%

5%

Anders, namelijk..

0%

2%

1%

0%

1%

3%

1%

5%

2%

Vraag 10: U heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een (geactualiseerde
versie van de) HEV, waarom niet?
Onbekend met de inhoud, gebruik eigen tools (n=26)
 Materie is mij onbekend
 Onbekend met de inhoud
 Omdat ik onvoldoende bekend ben met de (on)mogelijkheden en andere instrumenten
gebruik
 Niet bekend met de handreiking. Gebruiken eigen tools en handreiking gemeente
Amsterdam/Amstelveen
 Ik ben inhoudelijk niet bekend met het stuk, dus ik kan nu ook niet aangeven of ik dingen
mis.
 Geen inhoudelijke kennis op dit moment.
 niet mee bekend
 gebruik het zelf niet
 wij gebruiken de HEV niet, kunnen dus niet beoordelen of er noodzaak is tot actualisatie
 gebruik HEV te weinig
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Wordt niet gebruikt
geen behoefte
Weet niet wat ik er als ovd mee moet
Tot nu toe heb ik niets bruikbaar daar in kunnen vinden.
gebruik ik niet.
tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt
Op dit moment nog niet bekend met de huidige versie.
gebruik het te weinig
Omdat ik er nauwelijks gebruik van maak, onze evenementencoordinator wel!
Op dit moment heeft de regionale afstemming mijn aandacht. Ik kan me voorstellen dat
de HEV ondersteunend kan zijn bij het opstellen van regionaal beleid en daarnaast om
op grote lijnen landelijke afstemming te zoeken. Bijvoorbeeld bij gelijksoortige
evenementen landelijk (sinterklaasintocht, marathons, wielerrondes, ...) om hier
handvaten te bieden, zodat organisatoren die op meerdere plaatsen iets organiseren op
dezelfde wijze behandeld worden. Dus echt een handreiking, om afspraken te kunnen
vastleggen in regionaal beleid. Ik weet niet of dit nu ook al het geval is, aangezien ik nog
niet de mogelijkheid heb gehad de HEV door te nemen. Het is ook wel een zeer
omvangrijk document met veel bijlagen, waardoor ik het bij voorbaat al heb opgegeven
i.v.m. de drukke agenda die ik momenteel heb.
Collega's doen hier meer mee.
Op dit moment gebruik ik de handreiking niet
Omdat ik op handhaving werkzaam ben en alleen maar toezicht hou op de verleende
vergunning.
maak geen deel meer uit van de vakgroep evenementen

Geen behoefte aan een landelijke handreiking maar aan regionaal maatwerk/regionale
kaders (n=20)
 Landelijk staat ver van de regionale verschillen die er zijn
 Vanuit onze regio gezien hebben we een eigen kader waarin de
samenwerkingsafspraken met betrokken partijen staan vastgelegd. Dit geeft voldoende
houvast.
 momenteel zijn wij onze eigen regionale handreiking aan het herzien en landelijk die van
de GHOR. dit zijn voor mij de belangrijkste
 wij werken met ons eigen lokale evenementenveiligheidsbeleid.
 Eigen kader
 eigen handreiking, maar wel aan het handboek
 Omdat we met succes het regionale en lokale beleid toepassen
 Op dit moment in het gemeentelijke beleid voldoende
 Wij hebben op dit moment ons eigen evenementenbeleid. Per 1 januari 2017 gaan wij
fuseren, daarna zullen werkwijzen e.d. op elkaar aangepast moeten worden. Daarnaast
is de Veiligheidsregio Fryslân bezig om een regionaal evenementenbeleid te maken.
 Gebruiken onze eigen kader
 Wij werken met het Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden.
 we werken met de regionale handreiking of eigen beleid
 Is net een nieuwe Regionale Handreiking vastgesteld
 Dat we het zo ook op orde hebben
 Ik heb alleen behoefte als deze leidt tot actualisering van het eigen evenementkader
binnen onze regio.
 Omdat ik voornamelijk met ons eigen evenementenbeleid werk
 zolang de veiligheidsregio de regionale versie actueel houdt aan de hand van de
landelijke, is de juiste informatie beschikbaar
 Regionaal kader geeft
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Omdat het regionale- en gemeentelijke beleid naadloos aansluit op de HEV
Initiatief voor evenementenhandboek is reeds gestart. HEV beidt te weinig praktische
handvatten en geeft meer een procesmatig kader. Dit wordt reeds gebruikt in ons
evenementenbeleid

Behoefte aan inhoudelijk praktisch bruikbaar document (n=5)
 Initiatief voor evenementenhandboek is reeds gestart. HEV beidt te weinig praktische
handvatten en geeft meer een procesmatig kader. Dit wordt reeds gebruikt in ons
evenementenbeleid
 Er is behoefte aan een goed, leesbaar en gebruiksvriendelijk praktisch bruikbaar
document (dus aansluiting tussen diverse partijen.
 Omdat dit voor mij voor de praktijk weinig tot geen meerwaarde biedt.
 te veel theorie
 De behoefte is om iets te hebben waar mee gewerkt wordt en niet een academische
exercitie is dat ver van de praktijkbehoefte af staat.
Deze versie voldoet nog (n=4)
 huidige versie voldoet
 Volgens mij voldoet deze versie nog voldoende
 voor zover ik momenteel met werk kan ik hiermee goed uit de voeten
 werkt goed
Overig (n=7)
 We ondersteunen het RE politie proces, die is aangesloten bij de VR
 Vraag is of er wel behoefte is aan weer een stuk. HEV is een stuk van de hulpdiensten
waar de veronderstelling leeft dat ook de gemeenten dit zullen navolgen. de
burgemeester heeft echter zijn eigen kader.
 Geef alleen maar aandachtspunten gebieden die vernieuwen
 Momenteel zijn er, m.i., te veel verschillende landelijke handreikingen op dit onderwerp.
 Ik pleit voor wetgeving over dit onderwerp in plaats van een handreiking en verschillende
uitvoering per gemeente/regio.
 raadplegen alleen de risicoscan
 Er is meer veiligheidswinst te behalen dat het huidige wordt gedragen dan dat er weer
een nieuwe versie komt. Tenzij de nieuwe versie daar het instrument voor is.
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Bijlage 5: analyse regionale kaders en beleidsstukken

Amsterdam-Amstelland
(Gemeente
Amsterdam, 2014)

Deel I/Deel II

Deel III

Deel IV

Deel V

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Brabant-Noord
Brabant-Zuidoost
(2012)

Overgenomen
Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Flevoland/Gooi en
Vechtstreek (2012)

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Fryslân (2012)

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Gelderland Midden
(2012)

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Gelderland-Zuid (2014)

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Groningen (2012)

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Haaglanden (2015)

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

?

Hollands Midden
(2012)

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen.

Drenthe (2016)
(momenteel geupdate)

IJsselland (2008)

Niet
overgenomen

Kennemerland (herzien
in 2016)
Limburg-Noord
(herzien in 2016)
Midden- en WestBrabant
Noord- en OostGelderland

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Noord-Holland-Noord
(2012)

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen
met wijzigingen

Niet
overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Rotterdam-Rijnmond
Twente (2016)

62/63

Utrecht (2014)

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Overgenomen

Overgenomen
met wijzigingen

Zaanstreek-Waterland
(2008)
Zeeland (herzien in
2016)
Zuid-Holland-Zuid

Overgenomen

Zuid-Limburg (2011)

Overgenomen
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