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Leidraad evenementenbeleid                         maart 2012/juni 2017 (herzien) 
Hoofdstuk 1 Aanleiding Naar aanleiding van een evaluatie van het Evenementenbeleid is de Leidraad evenementenbeleid in 2017 herzien. De aanpassingen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de inbreng van verschillende partijen.  Deze leidraad is dan ook een herziening van de in maart 2012 vastgestelde versie.  Evenementenvisie Voorafgaande het evenementenbeleid is een evenementenvisie opgesteld. De eerste aanzet hiervoor was een werksessie met de gemeenteraad. Hierin heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de doelstellingen ten aanzien van evenementen. Dit is verwerkt in een visie die in de raadsvergadering van  28 september 2010 is vastgesteld. Centraal in deze visie staan de drie doelstellingen die onderstaand zijn weergegeven. Proces Op basis van de evenementenvisie is contact gezocht met organisatoren en inwoners. Op twee discussieavonden zijn beide doelgroepen gehoord en hun standpunten in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan vormden het startpunt voor een interdisciplinair gemeentelijk proces om te komen tot een integraal evenementenbeleid. Bij de evaluatie van het evenementenbeleid zijn deze partijen gevraagd naar hun ervaringen. Dit heeft geresulteerd in een Notitie van bevindingen inclusief verbetervoorstellen die zijn opgesteld in het kader van de evaluatie van het evenementenbeleid. Op basis hiervan is de Leidraad evenementenbeleid inclusief de bouwstenen geactualiseerd.  Visie Het evenementenbeleid kent twee centrale uitgangspunten: de drie doelstellingen en hiervan afgeleid een visie over samenwerking. De drie doelstellingen zijn vastgesteld in de visie en betreffen doelstelling omtrent (1) de leefbaarheid, (2) het imago en (3) werkbaar kader, overlast en veiligheid. De doelstellingen luiden als volgt: (1) Door middel van het creëren van goede randvoorwaarden worden initiatiefnemers gestimuleerd om evenementen te organiseren die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente. (2) Door middel van het stimuleren van ‘goede’ evenementen willen we het imago van een levendige en diverse gemeente versterken, teneinde een aantrekkende werking te hebben op bezoekers van buiten de gemeente.  (3) Door middel van een werkbaar kader moeten de lasten voor de initiatiefnemers en gemeente zo beperkt mogelijk zijn, waarbij de harmonie met de overlast en veiligheid gegarandeerd blijft.  Visie over samenwerking Uit de drie doelstellingen blijkt dat ‘goede’ evenementen een meerwaarde bieden voor de gemeenschap. De drie partijen die te maken hebben met evenementen zijn de organisatoren, de omgeving en de gemeente. Deze drie partijen hebben het gezamenlijk belang dat er evenementen zijn, die goed worden georganiseerd en waar dus de overlast beperkt is, die positief bijdragen aan het imago en de leefbaarheid van de gemeente. Dit is alleen mogelijk door samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid houdt in dat we met elkaar moeten communiceren. Dan is het mogelijk om samen wat de bereiken. De gemeente is primair een partner in de samenwerking en geen 
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spreekbuis tussen omgeving en organisator. Dit principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid past geheel binnen de gemeentelijke filosofie van de kernwaarde zelfsturing. Uiteindelijk blijft de gemeente vanuit haar kerntaken ook een wettelijke rol als regulator hebben. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente en bezoekers verwachten dat de gemeente deze rol neemt.  De gemeente verschuilt zich niet en neemt verantwoordelijkheid waar dat nodig is. Maar duidelijk is wel dat regelgeving een achtervang is, in het kader van evenementen is de gemeente primair partner.  Naast de drie genoemde partijen is er nog een vierde belangrijke partij: de bezoekers. De belangen van de bezoekers worden vertegenwoordigd door de organisatoren en gemeente. De organisatoren vertegenwoordigen de bezoekers in recreatieve sfeer, de gemeente vertegenwoordigd de bezoekers op gebied van veiligheid.       
Figuur 1: gezamenlijke verantwoordelijkheid In de volgende paragraaf worden de drie doelstellingen uitgewerkt aan de hand van de drie verschillende partijen omtrent evenementen. Hierbij wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgesplitst over rollen van de partijen. Voor de gemeenten betekent dit vooral een faciliterende en stimulerende rol. Organisatoren krijgen meer verantwoordelijkheden en hiermee invloed op het succes van hun eigen evenementen. Zowel organisatoren als omgeving krijgen een rol om te communiceren met elkaar. Het eindresultaat blijft altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  De volgende paragraaf kan als volgt schematisch worden weergegeven:  Organisatoren   Omgeving  Gemeente Leefbaarheid             Imago             Werkbaar kader/  Overlast en veiligheid       Figuur 2: Verwevenheid doelstellingen en partners   Relatie evenementenbeleid met overig gemeentelijk beleid Het evenementenbeleid kan uiteraard niet los gezien worden van het overige gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt het evenementenbeleid gepositioneerd in het gemeentelijk beleidslandschap en wordt ingezoomd op enkele verwante beleidsterreinen.  
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Het evenementenbeleid is een uitvoeringsnota uit het programma ‘recreatie en promotie  (4.3)‘ dat onderdeel is van het beleidsthema ‘ondernemen en werkgelegenheid’. Voor het programma recreatie en promotie zijn onlangs de ontwikkelrichtingen bepaald. Een van de ontwikkelrichtingen is dat ‘Toerisme en promotie’ zowel een taak zijn van gemeente als van ondernemers. De gemeente vervult een stimulerende en faciliterende rol. Deze ontwikkelrichting is terug te vinden in de evenementenvisie en de verdere uitwerking in het evenementenbeleid.  Een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid is dienstverlening. Afspraken over dienstverlening zijn bijvoorbeeld vastgelegd in het kwaliteitsplan van de gemeente. Het resultaat van het kwaliteitsplan is ‘een organisatie die extern georiënteerd is en continue wil verbeteren en medewerkers die zich kenmerken door een proactieve en mensgerichte dienstverlening”. Dienstverlening is één van de sporen om de gewenste kwaliteitsverbetering te bereiken. De organisatie richt zich in dit kader dan ook op servicenormen, zoveel mogelijk digitaal en minder regels en meer service. Het evenementenbeleid sluit hierop aan.   Een van de doelstellingen van het evenementenbeleid is het borgen van de leefbaarheid van de kernen. Niet alleen het evenementenbeleid draagt hier aan bij. Zo zijn er ook raakvakken met het accommodatiebeleid voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties.   Een doelstelling van het evenementenbeleid is het versterken van de aantrekkende werking op bezoekers van buiten de gemeente. Deze doelstelling komt deels, specifiek voor het centrum van Panningen, ook terug in het beleidskader retail. In dit beleidskader is het centrum van Panningen gepositioneerd als regionaal inkoopcentrum. Uit de ‘Ontwikkelingsvisie centrum Panningen’ blijkt dat deze ambitie alleen bereikt kan worden door mensen van buiten de gemeente aan te trekken. Door de overlap van ambities op het gebied van retail en evenementen is het belangrijk om dit gegeven in ogenschouw te houden bij de uitwerking van het beleid.   Omtrent evenementen of evenementenlocaties zijn in een aantal gevallen al (privaatrechtelijke) afspraken gemaakt. Deze bestaande afspraken blijven gerespecteerd.    
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Relatie evenementenbeleid met overige regelgeving De beleidsvrijheid van de gemeente voor evenementen is gebonden aan (landelijke) regelgeving. In deze paragraaf worden kort enkele voorbeelden genoemd: - De Brandweerwet en de Brandbeveiligingsverordening: ter waarborging van de veiligheid op terreinen, in tenten e.d.; - De Woningwet en de Bouwverordening: onder meer ter waarborging van de veiligheid in bouwwerken; - De Drank- en Horecawet: ten aanzien van het verbod zonder vergunning het horecabedrijf uit te oefenen; - De wegenverkeerswet: voor het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals afsluiting van wegen; - De regeling verkeersregelaars; voor het aanstellen van personen die verkeersregelende taken verrichten tijdens evenementen.   De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft haar beleid met betrekking tot evenementen vastgelegd in het “Regionaal integraal beleid veiligheid en gezondheid bij evenmenten,update 2016”.  Het regionaal beleid biedt een bestuurlijk kader waarbinnen de voorbereiding, aanpak en uitvoering van evenementen in de Veiligheidsregio plaatsvindt, waarbij regionale afstemming tussen de gemeente, politie, brandweer en GHOR ten aanzien van evenementenveiligheid plaatsvindt.  Het regionaal beleid biedt transparantie en eenduidigheid naar organisatoren van evenementen. Er is een regionaal multidisciplinair expertteam evenementen ingericht. Daarnaast zijn er afspraken over de totstandkoming en het beheer van de regionale evenementenkalender.  Deze leidraad evenementenbeleid zorgt voor de aansluiting tussen het regionale evenementenbeleidbeleid en het gemeentelijke evenementenbeleid.   Juridische verankering  Dit document inclusief bijlage vormt een leidraad voor het evenementenbeleid. Het geeft weer op welke manieren wij om willen gaan met evenementen. Om het rechtskracht te geven moeten deze leidraad nog juridisch vertaald worden.  Hiertoe worden mogelijk een aantal bouwstenen verder verdiept. De achtergrond informatie komt terecht in het raadsvoorstel en in de toelichting op de nog door de raad aan te passen algemene plaatselijke verordening of vast te stellen aparte evenementenverordening. Regels komen in de verordening zelf en in beleidsregels, afhankelijk van de aard van de regel. Algemene adviezen of tips worden gecommuniceerd richting de organisatoren.     Communicatie  De visie en het beleid mondt uit in bepaalde regelgeving, maar belangrijker dan dat moet dit ook leiden tot een bepaald gedrag en opvatting van alle partners en de samenwerking hiertussen. Dit is alleen te bereiken door goede communicatie.      
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Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen en rollen Opzet In dit  hoofdstuk wordt het beleid omschreven, dit gebeurt aan de hand van de drie doelstellingen.  De hoofdlijnen en de rollen en verantwoordelijkheden van de drie actoren/partners komen hierin naar voren. Onze visie en hoofdlijnen leiden vervolgens naar concrete maatregelen of afspraken. Deze zijn concluderend weergegeven in de kaders. 2. 1: Leefbaarheid  - Door middel van het creëren van goede randvoorwaarden worden initiatiefnemers gestimuleerd om evenementen te organiseren die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente. Naar ‘binnen’ toe dragen evenementen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Evenementen hebben een positief effect op de sociale cohesie en leefbaarheid van de gemeente, kernen en buurten. Dit draagt dus positief bij aan het woonklimaat van onze inwoners.  We willen graag evenementen in onze gemeente, al zien we het niet als een taak van onszelf om evenementen te organiseren. Deze taak is weggelegd bij de maatschappij, alle partijen binnen de gemeente. Dit zijn particulieren, verenigingen en bedrijven. Deze filosofie sluit aan bij de kernwaarde zelfsturing: De maatschappij bepaald zelf hoe de evenementenkalender eruit ziet. Er zijn echter een beperkt aantal uitzonderingen hierop. Voorbeelden hiervan zijn de kermissen en jaarmarkten, deze worden van oudsher door de gemeente georganiseerd en hebben zo’n belangrijke functie dat de gemeente deze evenementen niet wil verliezen. Een ander voorbeeld is de participatie van de gemeente in de Floriade. Hiervoor is gekozen gezien het regionaal strategische belang van het evenement.  Als gemeente hebben we ook een rol bij de evenementen die georganiseerd worden door anderen. Wij willen de maatschappij, de mogelijke organisatoren, zo goed mogelijk faciliteren in het organiseren van evenementen. De weg naar het organiseren van een evenement moet geen weg vol obstakels zijn, maar moet juist soepel verlopen. Ook de organisatoren en de omgeving kunnen bijdragen aan het soepel laten verlopen van een evenement.  Rol van de organisator  De organisator is ook afhankelijk van zijn partners, zoals de gemeente en de omgeving. Door het voorwaardenscheppende beleid krijgt de organisator juist de eigen vrijheid om een evenement te organiseren. Ruimte om te ondernemen en keuzevrijheid zijn belangrijk. Organisatoren kunnen zelf hun eigen ruimte creëren door locatiekeuzes, goede afstemming met de partners en een goede organisatie.  Als gemeente willen we niet beperkend zijn door evenementen te dirigeren naar bepaald locaties. De organisator van het evenement bepaalt waar het evenement het best kan plaatsvinden. Dit moet wel in overeenstemming zijn met randvoorwaarden inzake overlast,  veiligheid, verkeer, parkeren etc.  Rol van de gemeente  De dienstverlening van de gemeente is vraag gestuurd. We stemmen onze werkwijze af op de wensen van de burger, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties. Onze dienstverlening ten aanzien van evenementen is dan ook gericht op de evenementen en organisatoren hiervan. Indien er meer communicatie gewenst is, is persoonlijk contact belangrijk. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de wensen van de organisator en kunnen we optimaal meedenken.      Casemanager voor evenement Overleg en afstemming met de veiligheidspartners indien nodig.  
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De samenleving wordt steeds meer digitaal, zo ook onze partners. Dit heeft als voordeel dat fysieke aanwezigheid niet altijd nodig is en dat alles 24 uur per dag beschikbaar is. Als gemeente willen we hierop inspelen door meer informatie digitaal te ontsluiten en hiermee aan te passen op de behoefte van onze partners. De evenementenvergunning is online aan te vragen.     Evenementen doen we samen met onze partners, met samenwerking behalen we resultaten. Door ons als gemeente transparant op te stellen hopen we begrip te kweken voor elkaars positie binnen de samenwerking. Dit betekent ook dat wij aanwezige kennis en informatie, die ook voor de andere partners interessant is, graag beschikbaar stellen. Omdat wij het overzicht hebben van de evenementen, willen we dit overzicht ook aan de organisatoren bieden via een online evenementenkalender. Dit kan hun helpen bij het bepalen van de data voor hun evenementen.  Ook onze expertise willen we delen met onze partners. Binnen de gemeente zijn verschillende deelaspecten, en dus afdelingen, betrokken bij evenementen. Vooral voor een beginnende organisatie kan het erg handig zijn om deze deelaspecten en belangen inzichtelijk te hebben. Dit maakt voor hun het organiseren makkelijker. Als gemeente willen we graag faciliteren door inzicht te verschaffen.      We leven in een dynamische wereld waar taken, regelgeving en verantwoordelijkheden continue verschuiven. Ook binnen het evenementenbeleid is dit het geval. Om ervoor te zorgen dat het organiseren van een evenement soepel kan verlopen zijn we als gemeente kritisch op de gemeentelijke regelgeving. Deze willen we zo beperkt mogelijk houden. Onnodige regels worden afgeschaft en indien mogelijk worden verantwoordelijkheden bij de organisator geplaatst. Dit past binnen onze filosofie van zelfsturing. Deze instelling is geen momentopname, maar een continu proces. Door onze vraag gestuurde dienstverlening zien we er ook op toe dat we onze partners niet onnodig belasten. Zo is op dit moment al geregeld dat bepaalde kleine evenementen vergunningsvrij zijn. Verder kunnen meerjarige vergunning of herhalingsvergunningen kunnen de lasten voor de organisator verlichten. Dit proberen wij te stimuleren.         Als gemeente beschikken we over materialen. Deze worden ingezet ten behoeve van kerntaken van de gemeente. Het is geen taak van de gemeente om deze in te zetten voor evenementen. Maar omdat we wel deze mogelijkheden hebben, en omdat we de leefbaarheid in onze gemeente willen stimuleren, willen wij niet-commerciële organisatoren (vrijwilligersorganisaties) laten profiteren van onze eigen mogelijkheden. Dit betekent dat we materialen uitlenen.  Verder willen we als gemeente openbare ruimte en bij uitzondering sporthallen beschikbaar stellen ten behoeve van evenementen.        2.2 Imago  Door middel van het stimuleren van ‘goede’ evenementen willen we het imago van een levendige en diverse gemeente versterken, teneinde een aantrekkende werking te hebben op 

Mogelijk maken van online evenementenvergunning Volledige digitale informatievoorziening  

Evenementenkalender beschikbaar stellen voor de afstemming tussen organisatoren Evenementenchecklist opstellen voor organisatoren  

Deregulering; onnodige regelgeving schrappen Kleinschalige evenementen zijn vergunningsvrij Meerjarige vergunningen mogelijk maken 

Beschikbaar stellen van de openbare ruimte aan organisatoren Beschikbaar stellen van de sporthallen aan organisatoren (in uitzonderingssituaties) Uitleen van materialen   
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bezoekers van buiten de gemeente.  Als gemeente, met elf verschillende kernen, een zeer rijk verenigingsleven en vele goede ondernemingen binnen diverse branches, zijn we erg levendig en divers. Dit is ook het imago wat we naar buiten toe willen uitdragen.   Het imago van een gemeente wordt op veel verschillende terreinen bepaald, evenementen is hier één onderdeel van.  Evenementen vertegenwoordigen een positieve economische en publicitaire waarde. Binnen evenementen zijn meerdere deelaspecten die invloed hebben op het imago: de kwaliteit, het aantal en de regionale uitstraling.  Kwaliteit: Het imago valt of staat bij de kwaliteit van de evenementen. Goede evenementen dragen positief bij aan het imago, slechte evenementen negatief. Slechte evenementen beïnvloeden het beeld van de gemeente en goede evenementen hierbinnen. Daarom delen alle partners het belang om evenementen goed te laten verlopen. Veiligheid en overlast zijn hierin essentieel. Het volgende hoofdstuk gaat hier verder op in.   Aantal: Een volle evenementenkalender ondersteunt het beeld van levendige en diverse gemeente. Daarom hebben wij graag een volle evenementenkalender en de maatregelen uit het vorige hoofdstuk dragen bij in het stimuleren hiervan. Ons rijke verenigingsleven en ondernemersklimaat dragen bij aan ons imago door het organiseren van evenementen. De stimuleringsmaatregelen zijn in het vorige hoofdstuk beschreven.  Regionale uitstraling: grote evenementen genereren meer publiciteit en een groter publiek. Juist deze evenementen zijn bekend tot over de gemeentegrenzen. Deze dragen meer dan andere bij aan een beeldvorming over onze gemeente. Als gemeente kunnen we ervoor kiezen om bepaalde beeldbepalende evenementen extra te stimuleren. Deze keuze is in dit beleid vooralsnog niet gemaakt. Een keuze hiervoor dient in een breder kader te worden gemaakt waarbij ook andere aspecten die bijdragen aan het imago worden besproken.   Een sterk en duidelijk imago van levendige en diverse gemeente, leidt tot het bevorderen van bezoek aan de gemeente en een toename van de investering en uitgaven. Het imago naar ‘buiten’ toe heeft ook een sterke werking naar binnen toe. Het leidt tot een versterking van het ‘wij-gevoel’; het gevoel van eigenwaarde, trots en verbondenheid van de inwoners. Het zijn vooral de grotere evenementen die een uitstraling hebben tot over de gemeentegrenzen en bijdragen aan het imago.      Ecologische duurzaamheid  Eén van de kernwaarden van onze gemeente is duurzaamheid. Binnen duurzaamheid is de ecologische duurzaamheid een onderdeel dat volop in de belangstelling van de mensen staat. Daarom vormt de ecologische duurzaamheid een uniek aspect om je als evenement, onderneming, vereniging of gemeente kunt profileren.   Als gemeente willen wij onze partners stimuleren om de ecologische duurzaamheid toe te passen. We willen dit echter niet afdwingen met regelgeving, we streven tenslotte naar minder regels.   2.3 Werkbaar kader, overlast en veiligheid  Door middel van een werkbaar kader moeten de lasten voor de initiatiefnemers en gemeente zo beperkt mogelijk zijn, waarbij de harmonie met de overlast en veiligheid gegarandeerd blijft.  Evenementen brengen voor de organisatoren en de gemeente verantwoordelijkheden mee ten aanzien van de bezoekers en omgeving. Hierdoor kan men geneigd zijn om deze verantwoordelijkheden dicht te timmeren in een dik regelboek. Dit heeft echter het nadeel dat communicatie plaats gaat vinden via de regels. Dit maakt het 

Niet sturen op het aantrekken van bepaalde imagobepalende evenementen die passen bij het gemeentelijk imago, maar dit over te laten aan de zelfsturing van onze maatschappij  
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organiseren, voor zowel de organisator als gemeente een strikte en grote werklast. Hiermee wordt een sfeer gecreëerd van ‘wij’ en ‘zij’. Dit is eigenlijk vreemd en onnodig, omdat je uiteindelijk dezelfde belangen hebt; ‘goede’ evenementen waarbij de harmonie met overlast en veiligheid gegarandeerd blijft.  Voor zowel de organisator, de omgeving en de gemeente is een duurzame relatie met de partners de beste manier om je doelen in de toekomst te bereiken. Daarom is het uitgangspunt om begrip voor elkaar te hebben, verantwoordelijkheid hierin te nemen en hier naar te handelen. De gemeentelijke wettelijke rol als regulator dient als achtervang en de gemeente neemt deze verantwoordelijkheid daar waar dit nodig is.  Rol van de organisator  De organisator is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, en hiermee ook voor het succes van het evenement. Als gemeente staan wij achter onze visie waarin afstemming en draagvlak wordt gezocht met de andere partners. Daarom willen wij de organisator ook hiertoe bewegen. Dit doen we niet met regelgeving, maar met adviezen. Het is vervolgens aan de organisator om te bepalen hoe deze met de adviezen omgaat.  Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente, maar soms, in geval van overlast kunnen evenementen ook ten koste gaan van de leefbaarheid. Vooral geluidsoverlast kan hinder veroorzaken in de omgeving. Dit tast het draagvlak voor een evenement aan. Zoals eerder genoemd is het voor een evenement belangrijk dat de overlast naar de omgeving beperkt blijft en de relatie met de omgeving goed. Daarom is het wenselijk om te investeren in de relatie met de omgeving. Meerdere praktijkvoorbeeld hebben uitgewezen dat dit leidt tot meer draagvlak in de omgeving.    Advies:    Als gemeente staan we graag de openbare ruimte af voor een goed evenement, het draagt tenslotte bij aan de leefbaarheid. Deze openbare ruimte is van iedereen en de omgeving maakt hier dagelijks gebruik van. De organisatie van een evenement ‘leent’ deze ruimte gedurende het evenement van de gemeente en omgeving. Daarom heeft iedereen er belang bij dat deze ruimte, en de omgeving hiervan, in dezelfde staat worden teruggegeven. Geen vernielingen en geen afval. Een goede teruglevering wint aan draagvlak bij de omgeving en gemeente. Zoals eerder al genoemd stimuleert de gemeente dit door afvalbakken ter beschikking te stellen aan de organisatie.    Verkeer Omgeving, bezoekers en organisatie zijn gebaat bij goede verkeersmaatregelen bij een groot evenement. Een goed verkeersplan, voldoende parkeervoorzieningen, indien nodig verkeersregelaars en een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten maken het evenement en het draagvlak hiervoor beter. In het vooroverleg kan de gemeente hierover meedenken.  Het afzetten van een weg is ook mogelijk in de meeste gevallen. Echter brengt dit redelijk wat consequenties met zich mee voor zowel de organisatie, de gemeente als de omgeving. Daarom wordt geadviseerd om dit alleen te doen als het echt nodig is.   Veiligheid Iedereen heeft baat bij een goede veiligheid voor bezoekers, omgeving en medewerkers van een evenement. De organisatie is in eerste instantie hiervoor verantwoordelijk, maar hiervoor kan altijd advies worden ingewonnen bij de gemeente. Uiteindelijk is de gemeente eindverantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, hierdoor blijft beperkte regelgeving nodig.      

proactief communiceren met de omgeving afspraken met de omgeving maken en naleven wees bereikbaar voor de omgeving  

Het evenemententerrein en omgeving in dezelfde staat ‘terugleveren’  

Naleven van afspraken rondom veiligheid 
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Rol van de gemeente  Wij willen niet de controlerende, maar juist de stimulerende gemeente zijn, wij geloven in samenwerking en vertrouwen. Onderdeel hiervan is het dragen van verantwoordelijkheden.  Daarom zetten we niet in op het opstellen van regelgeving, maar zetten we in op deregulering. Verminderde lasten leveren voordelen op voor zowel de organisator als de gemeente. In deel 1 is dit al verder besproken.   Als gemeente willen we middels dit beleid uitdragen dat alle partners afhankelijk zijn van elkaar en dat begrip en draagvlak essentieel zijn. Dit is het uitgangspunt en we vertrouwen erop dat onze partners dit ook als uitgangspunt hanteren.  Toch ontkomen we er als gemeente niet aan om bepaalde regels te stellen en te zorgen voor naleving hiervan. Dit is de wettelijke rol als regulator. De regels geven grenzen aan, bijvoorbeeld omtrent veiligheid en overlast.  Indien evenementen voor onredelijk veel overlast zorgen, leidt dit tot een afbraak van draagvlak in de omgeving. Niet alleen voor het evenement zelf, maar ook voor alle volgende evenementen op die locatie. Om de omgeving en de andere evenementen te beschermen moet er een evenementenvergunning liggen die goed na te leven is, maar ook goed handhaafbaar is. Zo kan de gemeente optreden tegen overlast indien dit nodig is.  Het kan zijn dat er bij een evenement sprake is van ‘vervuiling’, bijvoorbeeld door beschadigingen of vernielingen aan materiaal of in de openbare ruimte, onacceptabele overlast, zwerfafval. In dat geval is het niet terecht als andere ‘goede’ evenementen of één van de andere partners (omgeving of gemeente) hiervoor op moet draaien. Daarom hanteren we het principe dat de ‘vervuiler’ zelf opdraait voor datgene dat deze veroorzaakt.       Rol van de omgeving  Iedereen is het er over eens dat bepaalde evenementen nu eenmaal voor overlast op de omgeving kan zorgen. De omgeving wordt hier ongevraagd mee geconfronteerd. De organisator doet er alles aan om deze hinder zo beperkt mogelijk te houden. Beperkte overlast is soms niet te voorkomen, dit vraagt om begrip. Door constructief en direct te communiceren met de organisatie kan de omgeving de overlast nog verder beperken. Voorbeelden uit het verleden wijzen uit dat dit zeer bevorderlijk werkt. Het meedenken en rechtstreekse communicatie zorgt voor wederzijds begrip wat ten goede komt aan het evenement (en de harmonie met de omgeving) en daarmee alle partners.       

De regels zijn opgenomen in de bouwstenen. De ‘vervuiler’ betaalt, niet de ‘goede’ organisatoren  

Advies: denk constructief mee met de organisator en communiceer dit rechtstreeks  


