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1. De onderzoeksraad voor veiligheid en de inspecties IOOV en 
IGZ constateerden de afgelopen jaren dat gemeenten nog diverse 
zaken moeten aanpakken om de veiligheid van evenementen te 
waarborgen. 
Welke zaken zijn er volgens u nog voor verbetering vatbaar in 
de gemeente of regio waar u werkt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Antwoorden bij ‘anders nl’: 

x De apv op orde maken 
x Proces 
x Verdieping van kennis over evenementenveiligheid met name in kleinere gemeentes. Vaak is het 

daar een onderdeel van een groter takenpakket  
x Verbeterslag aanvraag  
x Rol veiligheidsregio bij B/C evenementen.  
x De veiligheidsregio speelt nog een te kleine rol. 
x Risicogericht adviseren  
x Meer awarenes binnen de gemeente voor evenementen. Er is te weinig aandacht voor  

de vergunningsverlening en het intern toetsen. Dit uit zich in te weinig capaciteit en aandacht voor 
bijscholing.  

x Verbeteren van integraal toezicht en handhaving  
x Hoe kun je ervoor zorgen dat alle gemeenten binnen één veiligheidsregio hetzelfde proces rondom  

evenementenveiligheid hanteren.  
x Meer maatwerk voor elk evenement.  
x Sommige A evenementen hebben dezelfde structuur van procesverloop nodig als een B 
x evenement.  
x Inzetten op toezicht bij evenementen  

  

2. Op welke punten is er volgens u een behoefte aan concrete hulpmiddelen 
bij het zorgen voor veilige evenementen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoorden bij ‘anders nl’:  

x Voorbeelden/format medisch plan 
x Inzet handhaving of evenement wordt uitgevoerd conform aanvraag en uiteindelijke  
x vergunning die verstrekt wordt 
x Voorbeeld draaiboek 
x Duidelijke kaders waarbinnen adviseurs van de hulpdiensten acteren (bevoegdheden en tot waar gaat 

je adviseursrol). Nu is er verschil in VR's. Door eigen invulling ontstaan er onduidelijkheden en 
frustraties bij bijv. organisaties en zorgaanbieders van geneeskundige hulpverlening. 

x Niet blindstaren op veiligheid vanuit beveiliging en openbare orde maar ook andere  
maatschappelijke relevante onderwerpen zoals verkeer, gebruik openbare ruimte etc een 
gelijkwaardige rol geven. 

x Formats hebben juist risico's dat het invuloefening wordt ipv maatwerk-risicoanalyse 
x Zo goed als alle bovenstaande zaken zijn in de basis geregeld en voortdurend in ontwikkeling 
x Opstellen van lokale blauwdruk voor het organiseren van een veilig evenement, evt. met opgave van 

onderdelen waarbij gelijkwaardigheid kan worden toegepast 
x 1 systeem waarin alle overheidsdiensten kunnen werken. (digimak) 
x Toezichtsplan


