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INLEIDING
In2009 en2010 isgewerktaande Evenementennota "Samen makenwe netnog leuker".
Doelvan het nieuwe beleidis:
• Versterken vande positionering vanWoerden alswoon-,werk-en recreatiestad
• Behoud envernieuwing bestaande evenementen endezeaanvullen metextra
(kleinschalige) evenementen
• Betere spreidingvanevenementen over hetjaar heenenover de verschillende
locaties.
Vanuit de inwoners enevenementenorganisatoren is bovendiengevraagdom:
• Helderheid over randvoorwaarden entijdige informatievoorziening
(verwachtingenmanagement)
• Helderheid over (criteriavoor)ondersteuning van evenementen
• Behoefte aaneencentraal aanspreekpunt
Dit isallemaal inde Evenementennota opgenomen. Innovember 2010 isde
Evenementennota "Samen makenwehet nog leuker" niet inderaad behandeld omdat een
juridisch kader ontbrak.Toegezegd isdat hetjuridisch kadervoor dezomer 2011 inde raad
terug komt. Dit isop23juni gebeurd met hetraadsvoorstel tot hetvaststellen van de
kaderstellende Evenementennota Dezekaderstellende Evenementennota metde naam
'Evenementen metdeW-factor' geeft ingrote lijnenweer hoedegemeenteWoerden omgaat
metaanvragen voor evenementen indebuitenlucht,teveranderen enom eventuele
verwarring tevoorkomen heeftdenotade nieuwe naam gekregen:

EVENEMENTEN MET DE W-FACTDR
Onder Evenementen metdeW-factor wordenverstaan:
Evenementen diepassenbijhetmerkWoerden
Evenementen die bijdragenaande positionering van Woerden
Evenementen diedelevendigheidvanWoerden vergroten
Evenementen dieaanvaardbare hinder veroorzaken
Evenementen dievoldoenaandegestelde voorwaarden
Degemeenteraad heeftop23juni2011ook besloten dat de burgemeester als bevoegd
bestuursorgaan met betrekkingtothetverlenenvan evenementenvergunning opgrond van
deAlgemeen plaatselijke verordening dekaderstellende notaverder zou moeten uitwerken in
beleidsregels endan inhet bijzonder hetlocatiebeleid engeluidsbeleid.
Naast de burgemeester heeftookhetcollegevan burgemeester enwethouders, als
bestuursorgaan, bevoegdhedenwelke inrelatiestaan met hetevenementenbeleid. Deze
verschillende bevoegdheden hebbener medetoegeleid datdekaderstellendenota van de
gemeenteraad isaangevuldenalsééngeheel door hetcollege inconcept isaangenomen.
Daarnaast is beslotenom inhetkadervande inspraakprocedure hetconceptevenementenbeleid ter inzageteleggen.Hetdoel isdanom uiteindelijk toteen integraal en
breed gedragen evenementenbeleid metnaam Evenementen metdeW-factor te komen.Het
evenementenbeleid zal inwerkingtreden per 1 januari 2012
Planning
1. Kadernota gemeenteraad
2. collegebesluitomter inzageteleggen
3. ter inzage leggenconcept
4. zienswijze rapportage enbesluitvorming college
5. beleid inwerkingvoor evenementen in2012
6. evaluatie beleidvia netwerkbijeenkomsten evenementen.

juni 2011
september 2011
sept./okt. 2011
okt./nov. 2011
januari 2012
2012
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Betrokken partijen
Voor de uitvoering van het evenementenbeleid en een goed verloop van evenementen is het
van belang dat verschillende groepen optimaal met elkaar samenwerken, ieder vanuit zijn
verantwoordelijkheid:
° burgemeester.Debevoegdheidvandeburgemeester inhet kadervan hettoezicht op
evenementen stoeltopartikel 174Gemeentewet. Inhetderde lidvan dit artikel is
aangegeven datde burgemeester belast ismetdeuitvoeringvan verordeningen voor
zover deze betrekking hebbenop hettoezichtopdeopenbare samenkomsten en
vermakelijkheden alsmedeopdevoor hetpubliek openstaande gebouwen en daarbij
behorendeerven.Hetbegrip "toezicht" isruimer danalleen de handhaving van de
openbareorde.Hetgaat hierook omdebescherming vandegezondheid ende veiligheid
vande burger inincidentelegevallen enop bepaalde plaatsen. Indiende burgemeester
deuitvoeringvanzijntoezichthoudende taakwil overlaten aanambtenaren dan kunnen
dezebevoegdheden worden gemandateerd overeenkomstig afdeling 10.1.1.Awb.
° Evenementencoördinatorenvergunningverlener: Detaken enverantwoordelijkheden van
degemeentezijnzeer divers.Naastdedaadwerkelijke vergunningverlening isde
gemeenteookverantwoordelijk voor hetsamenbrengen vande relevante actoren en het
tijdig informereneninitiërenvanoverleg.Daarnaast draagtzijdeverantwoordelijkheid
vooreenzorgvuldigeformulering vandevergunningvoorwaarden en hetverstrekken van
subsidietenbehoevevanevenementendie bijdragen aande gemeentelijke
doelstellingen.Debelangrijkstetakenzijnindeze nota vastgelegd. De
verantwoordelijkheid vooreengrootaantaltaken zal komenteliggen bijde
evenementencoördinator endevergunningverlener. Het besluitofeen evenement
daadwerkelijk doorgangvindt ligtuiteindelijk bijde burgemeester.
° Organisator. Deorganisatoren zijneindverantwoordelijk voor hetevenement alsgeheel:
financieel, inhoudelijk enorganisatorisch. Belangrijk daarbij isdat ze verantwoordelijkheid
dragenvoor hettijdigencompleet aanvragen vaneenvergunning zodat dit
gecommuniceerd kanworden enertijdigadviezen kunnenworden ingewonnen.
Daarnaast dragenzijzorgvooreenordelijkverloopvan hetevenement en nemen zij
hiervoor de benodigde maatregelenwatbetreftverkeersregulering, veiligheid etc. Inde
voorwaarden vandevergunningwordtookopgenomen datdeorganisatie de verplichting
heeftom omwonenden en belanghebbenden actiefte informeren. Hierbij dient de
organisator eentelefoonnummer tevermeldenwaar klachten rechtstreeks kunnen
wordengemeld.Aandeandere kant moetvoor eenorganisatie ook duidelijk zijnwaar zij
opkunnenrekenen.
• Helderheidover randvoorwaarden
• Helderheid overondersteuningvan evenementen
• Centraal aanspreekpunt
° Delocatiebeheerderofeigenaar(gemeente,rijkof privaat): De locatiebeheerder bepaalt
wateropeenlocatie kanplaatsvinden.Naast allerleiwettelijke voorwaarden kunnen
aanvullende voorwaarden worden gestelddiegeenwettelijk kader hebben;
° Politie:Depolitieadviseertover de handhavingvandeopenbare ordeenveiligheid opde
evenementenlocatie. Daarnaast ligtdeverantwoordelijkheidtenaanzienvande toetsing
vande(verkeers)veiligheid rondom delocatie bijdegemeentelijke afdeling Ruimte.De
politie kanhierbijworden ingezetvoor handhaving.Deorganisatie van hetevenement is
overigens zelfverantwoordelijk voor hetvooraf opstellenvaneenverkeersplan en
veiligheidsplan;
° Brandweer. Debrandweer isverantwoordelijk voor de brandveiligheid endecontrole van
deveiligheid vangebruikte constructies;
° Geneeskundige HulpverleningbijOngevallen enRampen(GHOR): De organisatoren
kunnencontactopnemen met hetGHORvoor advies over maatregelen tenaanzien van
devolksgezondheid vandebezoekersendehygiëne.
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SAMENMAKENWEHETLEUKER
Publieksevenementen dragen bijaandesocialecohesie, levendigheid vande
W-FACTDR
gemeenteen zijnvanuit economisch perspectief aantrekkelijk. Met passende
evenementen kan bovendien concreet invullingwordengegeven aande gewenste
positioneringvanWoerden bijbewoners, bezoekers en bedrijfsleven. Degemeente Woerden
wil daaromeenstimulerendevenementenbeleidvoeren,alzijnde beschikbare middelen
beperkt.
Dedoelstellingen vandit nieuweevenementenbeleid zijnalsvolgt geformuleerd:
° Voortbouwen opdeevenementennota 'Samen houdenwe het leuk' ende bijbehorende
evaluatie;
0
Behoudenvernieuwingvanbestaande evenementen endezeaanvullen metextra
(kleinschalige) evenementen;
° Versterkenvande positioneringvanWoerden alswoon-,werk- en recreatiestad onder
het motto'Woerden,stadwaar het Groene Hart klopt';
° Beterespreiding vanevenementen over hetjaar heenenover deverschillende locaties.
DegemeenteWoerden wildeondersteuning vanevenementen beter organiseren. Concreet
houdtdithetvolgendein.
° Aansluiten bijdewensenvan bewoners en bezoekersvanWoerden. Hieruitvolgt de
ambitieom meer,relatief kleinschalige evenementente(laten) organiseren. Belangrijkste
doelgroepen zijndeeigen inwoners en bezoekers uitderegio;
° Duidelijkheid bijallebetrokken. Helderheid verschaffen aanalle betrokkenen over de
randvoorwaarden voordeorganisatie vanevenementen.Tijdig,ondubbelzinnig en
begrijpelijk. Inclusief afsprakenovertevolgen procedures,verdeling van
verantwoordelijkheden ensancties;
° Objectivering vancriteriavoor ondersteuning vanevenementen. Onderscheid
tussenevenementen maken mag.Evenementen diegoed passen binnen de
beleidsdoelstellingen vandegemeente ontvangen meerondersteuning dan evenementen
die minder aansluiten bijhetgemeentelijk beleid.Metname profileringdoelstellingen van
degemeenteWoerden zijn hierbijzwaarwegend.Verdeling van de middelen en
beschikbare ruimte indeevenementenkalender geschiedtjaarlijks op basisvaneen
objectief classificatiesysteem;
0
Actiefinvulling gevenaandegestelde ambities door middelvan het efficiënter
inzettenvanondersteuning. Op basis vanclassificatie vanevenementen de hoog(st)
gewaardeerde evenementenfacilitair ondersteunen. Facilitaire ondersteuning kan een
belangrijk nieuwfinancieel ondersteunings- ensturingsinstrument zijn. Degemeente kan
organisatoren van publieksevenementen die hoogscoren behalve mogelijk financieel
ondersteunen ook een bijdrage leveren door hetgratis oftegen kostprijs leveren van
diensten,middelen enkennis;
0
Hetinrichtenvanevenementencoördinatie. Dooreencentraal aanspreekpunt binnen
deambtelijkeorganisatie aantestellen (evenementencoördinator) kande uitvoering van
hetevenementenbeleid worden gestroomlijnd. Naast internverantwoordelijktezijnvoor
de proceskant is hijofzijook aanspreekpunt voor desamenwerking tussen organisatoren
enerzijds enondernemers enbewoners anderzijds. Devergunningverlener speelt een
belangrijke rol alsaanspreekpunt bijdevergunningverlening. Hijof zij maakt afspraken
overevaluatie, benodigdeveiligheidsplannen, verkeersplannen etc.;
° Functionele inzetvanevenementenkalender. Deevenementencoördinator stelt
jaarlijkstijdig eenevenementenkalender op, meteenoptimale spreiding van
evenementenover locaties entijdstippen. Uitgangspunt hierbij iseen zorgvuldige
afweging tussen debelangenvanalle betrokken partijen.Daarnaast streeft Woerden
naareenlogischeclusteringvan kleinere evenemententen behoeve van
kwaliteitsverbetering vanhetaanbod;
° Duidelijkeentijdige informatievoorziening aan bewoners,omwonenden en
ondernemers. Hettijdig informeren aanalle betrokken is minstens zo belangrijk als
andereevenementencommunicatie zoals de promotievan publieksevenementen. Het
communiceren naaromwonenden enondernemers iseenverantwoordelijkheid van de
evenementenorganisatie;
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°

invoeringvaneenzelfevaluatie systeem.Deorganisator vaneen publieksevenement
isverantwoordelijk voor deuitvoeringvan hetevenement binnende gestelde
voorwaarden. Uitgangspunt vandegemeenteWoerden bijdetoekenning van
vergunningen isvertrouwen indeaanvrager doorzezelfstandig eenevaluatie te laten
uitvoeren.Aisditvertrouwenwordt beschaamd,worden passende maatregeien
genomen. Naastdezelfevaluatie blijftdemogelijkheid bestaan dateen evaluatie
plaatsvindt doorgemeente, politie, brandweer metdeevenementenorganisatie. Om een
goedevenwicht tevindentussen leefbaarheid en levendigheid ishet nodigvoor bepaalde
evenementen afsprakenvooraftemakenentoezichtenevaluatieteregelen.

Kortom:degemeenteWoerdenwilvoorevenementenorganisatoren enandere betrokkenen
een betrouwbare enstimulerendeoverheid zijn.Wewerkenvanuitvertrouwen en
transparante uitgangspunten. Hieraangevenwe invulling metheldere procedures en
beoordelingscriteria, maarook metconcreteondersteuning eneenscherpe profilering.Zo
strevenwe naarverbreding enversterkingvan hetevenementenaanbod voor bezoekers uit
deregioen inwoners vandegemeenteWoerden.

JURIDISCH KADER
DeAlgemene PlaatselijkeVerordening -Juridische basis
IndeAPV is bepaald dat hetverboden iszonder vergunning eenevenement teorganiseren.
Inhetafstemmingsoverleg tussengemeente, politie enbrandweer isgesproken over welke
evenementen indetoekomst geenevenementenvergunning nodighebben.Om de
administratieve en bestuurlijke lastenteverminderen enorganisaties niet met leges te
belasten isonderzocht ofdezecategorie ruim ingezet kanworden.
Nadeel isechter daterdangeenvoorwaarden kunnenworden gesteld.Inhet belangvan de
veiligheidvandeelnemers/bezoekers adviseren de hulpdiensten demeldingen te beperken
tot buurtfeesten e.d.Ditadvies isovergenomen indeAPV (bijlage1).
Voor meldingplichtigeevenementen iseenvragenformulier ontwikkeld om de risico's goed in
te kunnenschatten eneentekeningte hebbenvanwaar hetevenement exact plaatsvindt.
Overigejuridische kaders
Debegrenzingen van hetjuridisch kadervindenwe naastdeAPV indeAlgemene wet
bestuursrecht (Awb),deGemeentewet, deWet milieubeheer.
Ook zijnvantoepassing de Brandbeveiligingsverordening, de Bouwverordening, de
Zondagswet, deNota Paracommercie,deDrank-en Horecawet, de Regeling
verkeersregelaars en het bepaalde indeCROW 96b (uitgavevan Nationaal kennisplatform
voor infrastructuur, verkeer, vervoer enopenbare ruimte).
DeAwb
Dezewet kentalgemene regels dieook bijvergunningverlening vantoepassing zijn. Enkele
voorbeelden zijn:
• Het indienen vaneenaanvraag;
• Termijnenvoor hetnemenvanbesluiten;
• Hetgelegenheid geventot het indienen vanzienswijzen tegen een voorgenomen
vergunningverlening;
• Bekendmaking enpublicatie.
De Gemeentewet
Ingevolge artikel 174vandezewet isde burgemeester belast methettoezicht op
evenementen enmetdeuitvoeringvan hierop betrekking hebbendeverordeningen.Op grond
vanditartikel is indeAPV opgenomen datde burgemeester besluiten neemt op aanvragen
om een evenementenvergunning.
DeWet milieubeheer
Dewet geeftonder anderegeluidsnormenvoor inrichtingen,waaronder horecabedrijven.
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Indien bijeenevenement ookeen horeca-,sport-of recreatie-inrichting betrokken is,zijn voor
deze inrichtingde bepalingenopgrondvandegenoemdewetvantoepassing.Voor een
evenemententerrein ofevenementengebouw datwordtaangemerkt als inrichting ingevolge
dewet kaneenevenementenvergunning achterwege blijven;wordteen evenement
georganiseerd binneneen milieu-inrichting, envalt hethoudenvaneenevenement buiten de
reguliere bedrijfsvoering,dandientdeorganisator te beschikkenover een
evenementenvergunning.
Bestemmingsplan
Inbestemmingsplannen, dieopgrondvandeWroverplichtzijnvoor hetgehele gemeentelijke
grondgebied,wordt aangegevenwelkefuncties zijntoegelatenvoorwat betreft bouwen en
gebruik vangronden binnenhetplangebied.
Of devoorschriften van hetbestemmingsplan een rolspelen bijdeverleningvan een
vergunningvoor eenevenement isafhankelijk van hetfeitofhetbetreffende evenement als
'incidenteel' ('kleinschalig') ofals'niet-incidenteel' ('grootschalig') moetworden beschouwd.In
hetgeval van niet-incidentelegebeurtenissen speelt hetbestemmingsplan eenrol en kaner
sprakezijnvaneenmet hetbestemmingsplan strijdig gebruik. Bij incidentele gebeurtenissen
speelt het bestemmingsplan eenveel kleineretotgeen rol.Hetgebruik kaningevalvan
strijdigheid danals 'niet relevant'worden aangemerkt.
Degrens isechter nietaltijdduidelijk envaak afhankelijkvandeomstandigheden van het
geval. Bestemmingsplannen voorzienersteedsvaker indat het binnen bestemmingen
waarop vaakeenevenementwordt georganiseerd, istoegestaan deze grondente gebruiken
ten behoevevan evenementen
Inhet Locatiebeleid (bijlage4)wordt aangeven hoehetgebruikt.b.v. evenementen in diverse
bestemmingsplannen isopgenomen.
TOETSINGSCRITERIA
Inartikel 1:8vandeAPV isbepaalddatdevergunning kanworden geweigerd inhet belang
van:
a. deopenbareorde;
b. deopenbareveiligheid;
c. devolksgezondheid;
d. de beschermingvanhetmilieu
Inartikel 2:25,tweede lid,APV is bepaald dateenvergunning eveneens geweigerd kan
wordenindien:
a. evenredig veel beslagwordtgelegd opde hulpdienstenofdegemeentelijke diensten
b. deaardvan hetevenement zichnietverdraagt methetkarakter ofde bestemmingvan de
gevraagde locatie
Bij het plaatsvinden vaneenevenementwordt nagenoegaltijd enige overlast veroorzaakt,
met namevooromwonenden vaneenevenementenlocatie.Vaneen belastingvoor de
(leef)omgeving isbijvoorbeeld sprake indien deorganisator eenof meer doorgaande wegen
wil gebruiken,indieneenbepaaldgeluidsniveau overschreden gaatwordenof indien het
evenement veel bezoekers trekt.
Goede regelgeving eneen helder beleid kunnen ervoor zorgendat,zonder de mogelijkheden
voor evenementen onevenredig zwaarte belemmeren,dezeoverlast zoveel mogelijk beperkt
blijft. Een belangrijk uitgangspunt hierbij isdatderegels enbeperkingen die bij evenementen
worden toegepast zobreed mogelijkworden gedragen,zowel door de organisatoren en
deelnemers alsdoor bewonersdieoverlast (kunnen) ondervinden.
De matewaarin hetbeleidgedragenwordt isvangrote invloedop de matewaarin menzich
houdt aanderegels enopde matevan handhaafbaarheid vandie regels. Hetstreven van de
gemeente is hetbereikenvaneen balanstussen alle,vaaktegenstrijdige, betrokken
belangen.
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Uitwerking criteria in beleid
Invullingenuitwerkingvan debovenvermelde criteria geeft hetvolgende beeld over hette
voeren gemeentelijk evenementenbeleid.
Toezicht en veiligheid
Bij iedereafzonderlijke aanvraagwordt beoordeeld ofen in hoeverredeaanwezigheid van
professionele beveiligers vereist is.Deeis hiertoewordt ingegeven door de locatie,aard en
deomvangvanhetevenement, alsmededeeventuele met hetevenement gepaard gaande
overlast- enopenbareordeproblemen.
Verboden evenementen
DegemeenteWoerden verleent geenvergunning voor:
Vechtevenementen(kooigevechten envergelijkbare evenementen); een
vechtevenement beschouwt degemeente eenexponent vandeverruwing van de
maatschappij;een dergelijk evenement heeft negatieve gevolgen voor het
maatschappelijk levenen iseenfenomeen dat maatschappelijk niet isgeaccepteerd;
Evenementenwaarbij dierentervermaak worden gebruikt enwaarbij tevens de
gezondheidvan hetdier gevaar kan lopen;een uitzonderingvormteencircus,
aangeziendegemeente alleenvergunningen aancircussenverleent diezijn
aangesloten bijdeVerenigingvan Nederlandse Circus-ondernemingen (VNCO). Deze
heeft uitgesproken erzorgvoortedragen datcircusdieren nietworden ge-of misbruikt.
Degemeente acht de bovenvermelde evenementen vanwege hunkarakter strijdig methet
bepaalde inartikel 1:8,subc,vandeAPV.
Eindtijden
Degemeente hanteerteen uiterste eindtijd van24.00voor alleevenementen die plaats
vindentussenzondagavond endonderdagavond. Deevenementen die in het weekend
wordengeorganiseerd krijgen eeneindtijd meevan 01.00.Ook hier kan het College
ontheffing verlenen vandegenoemdeeindtijden.
Voor deveiligheid en het beperkenvanoverlast is het bijsommigeevenementen wenselijk
datdegeluidproductie eindigtom24.00 of01.00, maar datdedrankverstrekking nogeen half
uur doorgaat. Ditbevordert eenrustiger engeleidelijker afloop van het evenement.
Verkeer en parkeren
Om inzichttekrijgen inde benodigdeverkeersmaatregelen envandeomvangen plaats van
de benodigde parkeerbehoefte wordt deaanvrager verzocht daarvan eenduidelijk beeldte
geven inhet aanvraagformulier.
Degemeente maaktop basisvandiegegevens en op basisvan ingewonnen interneen-zo
nodig-externeadviezen eeneigen inschatting vandeomvangvandegevolgen voor het
verkeer en parkeerruimte enzo nodigkandevergunningwordengeweigerd ofworden aan
devergunning voorschriften verbonden diete maken hebben metverkeer of parkeren.
Waar nodigzal inoverlegtussen politie enorganisator worden bepaald dat
verkeersregelaars worden ingezetom hetverkeer ingoede banente leiden.De
verkeersregelaars zijnvoldoende opgeleid en krijgen voorelke inzeteen instructievan de
politie.
Geluidsniveau
Eénvande problemen bijevenementen is,datgeluidshinder voor omwonenden
onvermijdelijk is.Geluidshinder isvan meerzakenafhankelijk dan uitsluitend de hoogte van
hetgeluidsniveau. Ookde herkenbaarheid van hetgeluidspeeltdaarbij eenrol.
Geluidshinder blijft echter eensubjectieve belevingwaarbij de psychologie een belangrijke rol
speelt. Inhetergstegevalwordteenbewoner zonder aankondiging geconfronteerd met een
luidruchtige gebeurtenis waarvan niet bekend iswanneer dat eindigtendatsteeds luider lijkt
teworden. Hetgevoel van machteloosheid doet de irritatieverdertoenemen.
Voldoet eenevenement aaneenverwachtingspatroon,weet de bewoner wat er gaat
gebeuren enstopt hetevenement ookop hetafgesproken tijdstipdanstijgt de
acceptatiegrens. Deacceptatie kannogwordenvergroot door de bewoner een
telefoonnummer teverschaffen waarop klachten kunnenwordengeuit.
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Hetgeluidsniveau blijftgemaximeerd op80dB(A). Gemetenwordtopde dichtstbijzijnde
gevels vanwoningen vanderden.Dezeafstandverschilt per locatie.Voor evenementen
wordt een passende locatie gezocht, rekening houdend metdebelangen vande organisatie
enomwonenden. Ditismaatwerk enzorgtvoorverscheidenheid.
Bij uitzondering kan hetcollegeontheffingverlenenvan hetgeluidsniveau.Ter informatie:dit
gebeurt delaatstejaren alleen bijdeWoerdenseVakantie Week.
Inbijlage3 isaangegeven waten hoegemeten wordt.
Collectieve en incidentele festiviteiten
DeAlgemene PlaatselijkeVerordening geeftaandat hetcollege incidentele (artikel4:3) en
collectieve (artikel 4:2)festiviteiten kanaanwijzen enwat hierbijdevoorwaarden zijn.
De locaties
Woerden kentdiverse locaties diegeschikt zijnofgeschikt gemaakt kunnenworden voor
evenementen. Met namehet Kerkplein en het Exercitieveld kennen een groot aantal
evenementen Hetlocatiebeleid moetervoorzorgendatsprake isvaneen aanvaardbare
belasting. Bij nieuweevenementenwordt nagegaanwelkelocatie het meestgeschikt is.Ook
wordt naareenspreidingvanevenementengestreefd.
Inbijlage4wordendelocaties genoemdwaar evenementen kunnen plaatsvinden. Per locatie
zijnvoorwaarden benoemd.Opgemerktwordt dat het per locatietoch ookvaak maatwerk
blijft.
Naastdeze locaties blijft het mogelijk nieuwe locaties voor evenementen tevinden. Mochten
dit blijvende locatiesworden,danworden ze meegenomen bijhetactualiseren van de
Evenementennota.
Bijzondere evenementen
Circus:
Tweemaal perjaar geeft degemeentevergunning voor eencircus.
Kermis:
Driemaal perjaar geeftde gemeentevergunningvoor het houdenvan een
kermis:
Braderieën: Inhetlocatiebeleid isbepaald dater maximaal 2braderieën door niet Woerdense
organisaties georganiseerd mogenworden op het Kerkplein inde periode
novembertoten metapril. Buitendeze periodezijngeen braderieën door nietWoerdense organisaties toegestaan.Omverscheidenheid te bevorderen, mag
een niet-Woerdenseorganisatie slechts eenmaal perjaar een braderie
organiseren ophetKerkplein.
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DEINTERNE PROCEDURE ENCOÖRDINATIE
DeVergunningverlener is hetcentrale aanspreekpunt enwint debenodigde adviezen in.Het
Klantcontactcentrum dient deeenvoudige vragente beantwoorden. De Accountmanager
Binnenstad heeftals taak processenteverbeteren,organiseert afstemming overleggen ende
Netwerkbijeenkomst entreedtzonodigopals relatiemanager.
De evenementenkalender
Doel:
° Duidelijkheid;
° Spreiding intijd;
° Spreiding over locaties;
° Clustering kleinere evenementen;
Vaststelling evenementenkalender
Maand
Gemeente roeptorganisatoren vangrote evenementen op(via brief+
augustus/september persbericht) die het komendejaar eenevenement willen organiseren
om ditaantemelden.
Vóór 1oktober
Organisatoren melden evenementen aanvoor de
evenementenkalender.
Vóór 1bjanuari
College steltevenementenkalender vast.(Besluitvan algemene
Qtrolflfinn —n o o n ho7iA/'aronmnnoliilf h o i H \
w"" l i n n i^

Navaststeiiing
kalender
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Organisatoren vragen minimaai 12wekenvoorafgaand aan het
evenementdedefinitieveevenementenvergunning aan.

Hetcollegevan burgemeester enwethouders steltjaarlijks eenevenementenkalender vast.
Dezekalenderwordt gemaaktop basisvanaangemelde evenementen. Doordeze kalender
vasttestellen aan hetbeginvanelkjaarweten omwonenden waar zevoordatjaar op
kunnen rekenen en hebben deorganisatoren voldoendetijd de nodigevoorbereidingen te
treffen. Bovendien heeftdeorganisator hetvoordeel datdecoördinerende afdeling rekening
kan houden met hetevenement(faciliteiten inplannen, politieenbrandweer optijdinlichten,
etc).
Evenementenaanvragendieingediendworden voor devaststelling vande
evenementenkalender, worden aangehouden. Evenementen die ingediendworden nade
vaststelling vandeevenementenkalender worden inbehandeling genomen en o.a. getoetst
aandekalender en beschikbare (politie)capaciteit..
Uitgangspunt van de evenementenkalender is dat er per locatie tenminste om de week geen
(sterk) belastend evenement wordt toegestaan, dat langer duurt dan 20.00 uur. Uitzondering
isdeWoerdense Vakantie Week.
Indien meerdere evenementen gebruik willen maken van een zelfde datum is de score
medebepalend in de discussie. Uiteraard zal eerst in goed overleg gezocht worden naar een
oplossing, maar uiteindelijk heeft hetevenement metdehoogstescore het hoogste recht.
De evenementencoördinator geldt als verantwoordelijk aanspreekpunt
evenementenkalender, die uiteindelijk door hetCollegedefinitiefwordtvastgesteld.
HetCollege heeft debevoegdheid gemotiveerd aftewijkenvandezeregels.

voor

Stoplicht
Op het momentdatdeevenementenkalender isvastgesteld staat hetstoplicht op groenom
het betreffende evenement teorganiseren.
Naaraanleiding vanwaarnemingen, klachten en/of evaluatie kanhetstoplicht oporanjeof
rood komenvoor hetjaar erop.Oranje betekentdaterverbeterpunten verwacht worden van
deorganisatie endater meervoorwaarden entoezicht nodig isvandezijdevan de
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gemeente. Rood betekentdateenvergunningvoor een identiek evenement hetjaar erop
geweigerd wordt (zieookSancties).
De aanvraagprocedure
Hetgemeentewileenvoordeburger eenvoudige, eenduidige procedurevoorde
evenementen. Deaanvrager heefteenvast aanspreekpunt (vergunningverlener), enkanop
één locatieterechtvooralle noodzakelijkevergunningen;
Devergunningverlener heeftdirectecontacten metdeandereafdelingen en instanties die
betrokken zijn bij hethoudenvanevenementen:de politie,debrandweer ende gemeentelijke
afdelingen diezich bezighouden metverkeer, hetafzetten vanwegen enterreinen en milieu
(afval, geluid,etc). Maandelijks vindteenafstemmingsoverleg plaats metgemeente, politieen
brandweer, waarbij indiennodig individuele aanvragen aan deordekomen.
Concreet zietde procedureeralsvolgt uit:
1. Eenaanvraag komt binnen bijdecoördinerende afdeling;
2. Eenaanvraagwordtgepubliceerd,vanaf 2012wordtde mogelijkheid geboden
zienswijzen intedienen.
3. Deaanvraagwordtopverschillende aspecten beoordeeld (zoals veiligheid,risico's,
verkeer, geluid,etc).
4. Deburgemeester neemtvervolgens een besluit om devergunning aldanniette
verlenen.
5. Dit besluitwordtgepubliceerd en isvatbaar voor bezwaar en beroep.Ook kandoor
belanghebbenden eenverzoek omvoorlopige voorzieningworden ingediend bijde
rechtbank Utrecht.
risicoanalyse
Door deVeiligheidregio Utrecht(VRU) iseenrisicoscan ontwikkeld.Aande handvande
gegevens wordtdezeobjectief door degemeente ingevuld.Depolitieontvangt dezescanen
laat dezecontroleren doordewijkchef. DeVRUgeeft medeaande handvandescaneen
advies tenaanzien vantestellen voorwaarden. Dewijkchef blijftverantwoordelijk voorde
inzetvan politie en hetadviserenover hetaldan nietdoor latengaanvaneen evenement
Voor deVRU isdezescanvan belangom deregionalecapaciteit teverdelen.
Categorie A- laag risico
Categorie B- verhoogd risico
Categorie C- risicovol
Bijlage 2 isdeVeiligheidsparagraaf vande politie.De hierinvermelde zakenoverlappen het
regimevande brandweer. DoordeVRU is in2007de handreiking
Brandveiligheidsvoorschriften voor Evenementen vastgesteld.Op basisvaneenchecklist
stelt de brandweer voorwaarden aaneen evenementenvergunning.
Overige vergunningen
Incombinatie meteenevenementenvergunning kunnen anderevergunningen worden
verleend (verzamelvergunning)zoalseen:
ontheffing voor hetschenkenvanzwakalcoholische dranken ingevolge artikel
35vandeDrank- en Horecawet;
gebruiksvergunning (voor bijvoorbeeld eentent) opgrondvande
Brandveiligheidverordening;
vergunning voor een wegafsluiting
reclamevergunning
Deevenementenvergunning isleidend.Voor organisatoren is hetprettigdatzijéén
vergunning moeten aanvragenwaar alleonderdelen interugkomen.Sommigebesluitenzijn
aande burgemeester, andereaanhetcollegevan burgemeester. Aldeze besluitenzijn
gemandateerd aandeVergunningverlener. Bijde legesberekening worden alle verschillende
leges opgesomd.
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Netwerkbijeenkomst
Bijdeorganisatoren vanevenementen bestaat behoefte aaneenjaarlijkse
netwerkbijeenkomst. Hetgemeentebestuur ondersteunt dezewens. Een Netwerkbijeenkomst
kanaanleidinggeven tot bijstellingvan hetevenementenbeleid. Centraal staat de
evenementenkalender van hetvolgendejaar.

HANDHAVING
Toezichten handhaving
Toezichtenhandhaving iseenessentieel onderdeel om de uitvoeringvan het
evenementenbeleid toteensuccestemaken.
Toezichten handhaving opevenementenwordtjaarlijks met behulpvan de
evenementenkalender bepaald.Demeeste (grote) evenementen zijnjaarlijks terugkerende
evenementen.Controle opevenementen vindt inde meestegevallen plaats vanuit de
ervaringenevaluatievanvoorgaande edities van het evenement.
InhetHandhavingprogrammawordt nadere aandacht besteed aandeurendie nodigzijn voor
toezichten handhaving bijevenementen.
Hetdoelvan hettoezicht bijevenementen isom deveiligheid zoveel mogelijk te garanderen
endewoon-enleefomgeving zomin mogelijk aantetasten.Hetgaat daarbij in het bijzonder
omvoorschriften die betrekking hebbenopeindtijden engeluidsnormen, maar ook
brandveiligheidsvoorschriften.

Bijtoezichtenhandhavingvandediverse normen envoorwaarden zijn verschillende
disciplines betrokken:
Politieen bijzondereopsporingsambtenaren (BOA's); handhaving vaneindtijden,
openbare orde,regelsop hetgebiedvan parkeren enafval.
Brandweer; handhavingvan brandveiligheidsvoorschriften.
Milieudienst; handhavingvandegeluidsnormen.
Afdeling Dienstverleningen Realisatie &Beheer gemeenteWoerden; gemeentelijk
toezichthouder en handhaver.
Vaak isereensamenloop tussenverschillende soortenovertredingen.Om adequaat te
kunnenreageren zijndaarom nauwesamenwerking enduidelijke afspraken tussende politie
endegemeente nodigover detevolgen handhavingscenario's bijevenementen.
BOA's
BijdegemeenteWoerden zijn bijzondereopsporingsambtenaren (BOA's)werkzaam,die
beschikkenoverde mogelijkheidomverdachten aante houden en bestuurlijke
strafbeschikkingen opteleggen.
Geluidsnormen
Dehandhavingvandenalevingvandegeluidsnormenwordtdoor de bijzondere
opsporingsambtenaren (BOA's) en/ofde Regionale Milieudienst uitgevoerd.Daartoewordt
eenambtenaar met bijzondereopsporingsbevoegdheid danwel mettoezichthoudende taken
ingezet.Dezeambtenaar zaltijdens evenementen,waar opgrondvaneerdere ervaringen
klachten kunnenworden verwacht, entijdens evenementen waar omwonenden over klagen,
hetgeluidsniveau meten.
Sancties
Omalsgemeente nalevingvandevergunningsvoorwaarden aftedwingen is hetvan belang
datnageconstateerde overtredingen eenstrengen consequent sanctiebeleid wordtgevoerd.
Afhankelijk vandeaard endeernstvandeovertreding,kunnen devolgende sancties worden
opgelegd:
° Hetgevenvaneenwaarschuwing;
° Hetopleggen vaneen boetebijvoorbeeld bijoverschrijding vansluitingstijden;
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°
°
°

Hetbeëindigen vaneenevenement, bijvoorbeeld wanneer degeluidsnormen worden
overschreden;
Strengere voorschriften bijeenvolgend evenement (bijvoorbeeld onafhankelijke meet-en
rapportageverplichting, geluidsbegrenzing);
Hetevenement indetoekomst niet meer toestaan ofopeenander tijdstip of andere
locatie.

Deomstandigheden van hetgeval bepalenwelke sanctiezalworden toegepast. Uitgangspunt
isdat deovertreding directwordtbeëindigd ofeenvolgende keerwordtvoorkomen.
Om de kwaliteitvan evenementen tewaarborgen enoverlast te beperken worden
evenementen geëvalueerd.Ditbeslaatzowel eenevaluatie door deorganisatoren zelf
(bijlage6)als insommige gevalleneenevaluatie op initiatief vandegemeente.

SCHADE ENAANSPRAKELIJKHEID

^ ^ _

Voorop staatdateenvergunninghouder aansprakelijk kanwordengesteld voor schade die
ontstaat tijdens eenevenement opof indeonmiddellijke nabijheid vaneen evenementterrein
alsgevolgvaneen onrechtmatige daaddiedeorganisatie isaanterekenen.Daaronder is
ookte betrekken deschadedieontstaat door derden die onder hettoezichtvallenvaneen
organisator. Uiteraard zijnookdeschadeveroorzakende derden persoonlijk aantespreken.
Degemeente is nietaansprakelijk tehoudenvoor geleden schade alsgevolgvan een
evenement, behoudens wanneer deschade hetgevolg isvaneenonrechtmatig verleende
vergunning.
Om eventuele schades,dieoptreden indeopenbare ruimtete kunnen vergoeden, kanals
voorschrift aandevergunningwordenverbonden dateenwaarborgsom moetworden
gedeponeerd door de vergunninghouder.

WELKE EVENEMENTEN FACILITEREN

.

Evenementen zijn voordegemeenteeen belangrijk instrument om de
profileringdoelstellingen terealiseren.Aan de handvaneenstimulerend evenementenbeleid
kanWoerden zichsterker profileren alsStadwaar het Groene Hart klopt. Hetgaat hierbij niet
om destadWoerden,maaromdegehele gemeente Woerden. Dekernwaarden van
Woerden zijn:
0
decentrale ligging inhetGroene Hart
° de historie
° de relatiestad en platteland;elkaar ontmoeten
Tijdens dein2008 gehoudenwerkateliers isdoor burgers,evenementenorganisatoren en de
gemeente eengezamenlijkeambitie uitgesproken ten aanzienvan het nieuwte voeren
evenementenbeleid. Uitgangspunt isdat bestaande evenementen worden behouden en
verbeterd. DeambitievanWoerden bestaatvooral uitdewens om meer kleinschalige
evenementen te (laten) organiseren.Metkleinschalige evenementen wordt hier gedoeld op
evenementen meteen lokaalof(beperkt) regionaal karakter die niet nationaal gepromoot
worden. Deprimairedoelgroepvoor evenementenwordt hiermeegevormd door de eigen
inwoners ende inwoners vangemeenten uitde(nabije) omgeving.Het evenementenbeleid
vandegemeenteWoerden heeftzoeenregionalefocus eneenoverzichtelijk schaalniveau:
het Groene Hart.
Om te bepalenwelkeevenementenworden gefaciliteerd iseen puntensysteem
geïntroduceerd (bijlage5).
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Decriteria indit puntensysteem zijnalsvolgt:
° Positionering:dematevandebijdrageaan hetimagovanWoerden;
° Aantal bezoekers: hettotaal aantal bezoekers aan hetevenement waarbij (waar mogelijk)
onderscheid wordtgemaakt tusseneigen inwoners en bezoekers van buitenWoerden die
naar hetevenementkomen;
° Educatief: het betrekkenvanscholen bijevenementen;
° Onderscheidend concept: de mate van onderscheidendheid en originaliteit van het
evenement;
° Waardering:de matewaarineenevenement doorde inwonerswordt gewaardeerd.
° Samenwerking: de mate van samenwerking met andere (evenementen)organisatoren,
verenigingen en ondernemers binnen Woerden. Hierbij bestaat verschil tussen
samenwerking endeelnameofafstemming;
° De tijd van het jaar: evenementen in de periode november tot en met april krijgen een
hogerescore omdat indeze maandenweinig evenementen worden georganiseerd;
° Hinderniveau; hoeveel vastgestelde overtredingen zijn er reeds geconstateerd ten
aanzienvandevastgesteldevoorwaarden.
Alleen evenementen die voor 1 oktober in het voorafgaande jaar zijn aangemeld worden
volgens dezemethodegeclassificeerd.
0

°
°

Hoogst gewaardeerde evenementen kunnen vanwege hun bijzondere belang voor
Woerden uitgebreide ondersteuning krijgen.Uiteraard isdit niet onbeperkt;
Hooggewaardeerdeevenementenkrijgenminderondersteuning,
Overige evenementen worden gastvrij ontvangen maar krijgen alleen facilitaire
ondersteuning tegen kostprijs.

De mate van ondersteuning is afhankelijk van beschikbare middelen. Per jaar wordt
nagegaan wie er voor ondersteuning in aanmerking komt, in welke vorm dit wordt
toegewezen en inwelkemate.
subsidie evenementen
OpgrondvandeSubsidieverordeningWelzijnc a . gemeenteWoerden 2004 en het
raadsbesluit van23juni2011 inhetkadervandekaderstellende evenementennota kan het
collegevanburgemeester enwethouders opaanvraagsubsidie verstrekken,
uitgangspunten:
1. inprincipegeensubsidie.
2. Subsidies zijn nietstructureel.Mochteenevenement voor meerderejaren in aanmerking
komenvoorsubsidiering isersprakevaneenafbouwsysteem. Erzalelkjaar minder geld
beschikbaar worden gesteld
Kadervoorde inzetvanfinanciëlemiddelen:
a. deelvoorfaciliteren en communiceren
b. deelvoor volksfeesten engedenkdagen
c. deelvoortop 10aan evenementen
Ad. a.
Alleevenementen worden gewaardeerd,ook kleinere evenementen waar ook door
vrijwilligers metveel inzetaangewerktwordt. Evenementen inde kernen diewellicht nietveel
bezoekers trekken,maar dieenormwordengewaardeerd encohesie bevorderendwerken.
Eendeelvan het budgetwordtomdiereden ingezet omevenementen groot en klein mogelijk
temaken.
• Doorfaciliteren methekken,kliko's etc.
• Dooraandachtte bestedenaanevenementen inadvertenties op de infopagina of
themakrantenvanStadshart of UtrechtYourWayetc.
• Doorvoorzieningen te regelenopplekkenwaar die nodigzijn (bijvoorbeeld stroom,
water e.d.)
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Adb.
Veeltijd, geld en inzet gaat naardevieringvande Koninginnedagen en4en5meivieringen.
Ook de intochtvan Sinterklaas iseenvolksfeest. Dezeopsomming isniet limitatief.
Ad. c
Evenementen die hoogscoren krijgen hier ietsvoor terug.Dit kan indevorm van subsidie
en/offaciliteiten. Kader:eerstaantonen datje eralles aan hebtgedaan om sponsorgelden
binnente halen.Alsje gesponsord wordt datvindt deWoerdense samenlevingjouw
evenement belangrijk. Eengemeentelijke bijdrage istussende5en 15% maximaal (vande
begroting) indien echt nietopeenandere manier dit geld gevonden kanworden.
Leges
Delegesverordening nieuwestijlwordt inhet najaar 2011 aangeboden aande raad. Het
betreft hiereen aanpassing aan het nieuweVNG-model.
Hetcollege van burgemeester enwethouders heeft nu reeds de mogelijkheid om gebruik te
makenvaneen afwijkingsbevoegdheid omgemotiveerd geen legesteheffen.
Evenementen die hiervoor inaanmerking komenzijnvan maatschappelijk belang en hebben
geen winstoogmerk. Bovendien betreft het hier:
• Evenementen dievolgens hetclassificatiesysteem vallen binnendeTop 10
• Volksfeesten
Het is debevoegdheid van hetcollege om dezecriteria indien nodigaantepassen.
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Bijlage 1
APV Afdeling7 Evenementen
Artikel 2:24 Begripsbepaling
1. Indezeafdelingwordt onder evenement verstaan elkevoor publiek toegankelijke
verrichting vanvermaak, metuitzonderingvan:
a.bioscoopvoorstellingen;
b.markten als bedoeld inartikel 160,eerste lid,onder h,vandeGemeentewet en
artikel5:22 vandezeverordening;
c.kansspelenals bedoeld indeWetopdekansspelen ;
d. hetineeninrichting indezinvande Drank en Horecawet gelegenheid geven tot
dansen;
e.betogingen,samenkomsten envergaderingen als bedoeld indeWet openbare
manifestaties;
f. activiteiten als bedoeld inartikel2:9 en2:39 vandezeverordening.
2. Onderevenementwordt medeverstaan:
a.een herdenkingsplechtigheid;
b.eenbraderie;
c.eenoptocht, nietzijnde eenbetogingals bedoeld inartikel 2:3van deze
verordening,opdeweg;
d.eenfeest, muziekvoorstellingofwedstrijd opofaandeweg;
e.eenstraatfeest of buurtbarbecue.
Artikel 2:25 Evenement
1. Het isverboden zondervergunningvande burgemeester een evenementteorganiseren.
2. Naastdeweigeringgronden genoemd inartikel 1:8kandevergunningworden geweigerd,
indien:
a. onevenredig veel beslagwordtgelegd opdehulpdiensten ofde gemeentelijke
diensten;
b. deaardvan hetevenement zich nietverdraagt methet karakter of de
bestemmingvandegevraagde locatie.
3.Geenvergunning isvereistvoor een eendaags evenementindien:
a.hetaantalaanwezigen nietmeer bedraagt dan lOOpersonen;
b.hetevenement tussen 8.00 en23.00 uur plaatsvindtenopzondag tussen 13.00
en20.00 uur;
c.geen muziek tengehorewordtgebracht voor 08.00 uur of na23.00 uur enop
zondagtussen 13.00en20.00 uur;
d. hetevenement geen belemmeringvormtvoor hetverkeer ende hulpdiensten;
e.slechts kleineobjectenwordengeplaatst meteenoppervlakte van minder dan 10
m2perobject;
f. ereenaanwijsbareorganisator is;
g.deorganisator binnen tienwerkdagenvoorafgaand aan hetevenement daarvan
melding heeftgedaanaandeburgemeester meteendoorde burgemeester
vastgesteld meldingsformulier.
h.indien binnenvijfwerkdagen naontvangst vanhet meldingsformulier door de
burgemeester geentegenbericht isverzonden kan het indit lidgenoemde evenement
zoalsgemeld plaatsvinden.
4. De burgemeester kanbinnenvijfdagen naontvangst vande melding besluiten het
organiseren vaneenevenement alsbedoeld inhetderde lidteverbieden, indien daardoor de
openbare orde,deopenbareveiligheid,devolksgezondheid of het milieu ingevaar komt.
5. Hetverbodvan heteerstelidgeldt nietvoor eenwedstrijd opofaan deweg,voorzover in
hetgeregeldeonderwerp wordtvoorziendoorartikel 10juncto 148,van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het isverboden bijeenevenementdeordeteverstoren.
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BIJLAGE 2
Veiliqheidsparagraaf Evenementenbeleid
politiedistrict RijnenVenen,wijkteam Woerden-Harmeien.

Inleiding
Binnen degemeentegrens vanWoerdenwordenjaarlijks vele evenementen georganiseerd.
Met name deomvangen/of hetrisicoprofiel vanzo'n evenement bepaalt de inzet ende
betrokkenheid vandepolitie.Bijelkevenement isvooraf deadvisering vande politievan
groot belang.Metnamehetvastleggen indevoorfase van afspraken en hetafstemmen van
werkzaamheden metexterne partijenzoals organisator(en), gemeente, brandweer, Ghor
draagt ertoe bijdateenevenement goedverloopt.
Teneinde tot eenpositieve adviseringopdevergunningaanvraag te kunnen overgaan bekijkt
de lokale politieleidingofaandeonderstaande criteria isvoldaan.Dezecriteria zijncruciaal.
Teweten:
Puntenvanalgemeenbelang;
Inrichtingvanhetevenemententerrein;
Calamiteitenplan:
a.VeiligheidenToezicht;
b.Verkeersregelaars;
c. Parkeren;
d. Vuurwerk.
Algemeen
1. Het is niettoegestaan alcohol teschenkenofte nuttigen opdeopenbareweg;
2. Functionarissen vandepolitie,de brandweer, GHOR endegemeente hebben altijd
toegangtot hetafgezetteterrein endedaarop aanwezige objecten.
3. Deaanwijzingenen/of bevelenvandepolitie,debrandweer, GHOR en de gemeente
dienenstiptenonmiddellijk teworden opgevolgd. Bovendien mogen zijtijdens de
uitoefening van huntaak opgeenenkelewijzewordengehinderd;
4. Het isverbodendeopenbareordeopenigerleiwijzeteverstoren.De organisator(en)
dientalle mogelijke maatregelen tetreffen omervoor tezorgen datdeordezowel op het
terrein als indedirecteomgevingervan gehandhaafd blijft;
5. Hetopgegevenaantal bezoekers,conform gebruikersvergunning, magnietworden
overschreden;
6. Deverkeersveiligheid magnietingevaarworden gebracht;
7. Hetaanwezighebbenvanen/of het handelen inverdovende middelen en (verboden)
wapens istenstengsteverboden.
8. Devergunning ofeenkopie hiervan dientopverzoek getoond te kunnenworden aan de
dienstdoende (politie)ambtenaar.
Inrichting evenemententerrein
• Delooproutesvanaf de parkeerlocaties naar defestivallocatie dienen voldoende
verlichttezijn.
• Indeafbakeningvan hetterreindienenvoldoende nooduitgangen aanwezig tezijn;
Calamiteitenplan
Veiligheid entoezicht
• Deorganisator(en) isgehouden eroptoetezien datdeopenbare ordeen veiligheid
op hetevenemententerrein enopdeloop routes vanaf xxx envanaf yyy naar het
evenemententerrein enviceversa niet ingevaar komt.
Indit kader isdeorganisator(en) inhetbijzonder verplicht erzorgvoor tedragen:
datdeloop routevanaf xxx v.v. naar hetfestivalterrein isafgezet met b.v.
dranghekken,lint,bebording;
datdelooproutevanaf yyy v.v.voldoende verlicht is;
E V E N E M E N T E N

M E T

D E

W - F A C T D R

ter inzage 15septembert/m 13oktober

16

•

•
•
•
•
•

•

datervoldoende beveiligingsbeambten zijnopgesteld langs de loop route
vanafxxxv.v.;
datalledranken enetenswaren uitsluitendworden geserveerd in plastic (bij
voorkeur recyclebaar) bekers/op plastic bordjes/in plastic bakjes;
dat bezoekersvan hetfestivalgeenglas-enblikwerk envoorwerpen dieals
steekvoorwerp gebruikt kunnenworden( b.v. kammen metscherp ijzeren
handvat, schroevendraaiers etc.) op hetterrein bijzichhebben;
Deorganisator(en) dientzorgtedragen en istevens verantwoordelijk voor de
veiligheid ende beveiligingvan hetevenement. Debeveiliging dient door een
gecertificeerd beveiligingsbureau teworden uitgevoerd;
Deorganisator(en) dient minimaalXXX gecertificeerde beveiligers intezetten;
Alle ledenvan het beveiligingsbedrijf dienen inhet bezittezijnvan een grijzeof
groene legitimatiepas entevoldoen aandegestelde kledingvoorschriften;
Op(dagevenementvanaf... uur)dient beveiliging ingezetteworden opde
parkeerplaatsen enbijde ingangvan het evenemententerrein.
Deorganisatie dientde politie permanent opdehoogtete(kunnen) houden van het
aantal bezoekers datzichop hetevenemententerrein zal bevinden.
Naafloopvan hetfestival dient deorganisator(en) toezicht te(laten) houden,
middels genoemde beveiligers,op hetordelijk verloop en niet luidruchtig vertrekken
van bezoekers;
Erdient tenminstetotéénuur naafloopvan hetevenement beveiliging aanwezig te
zijn.

Verkeersregelaars
• Indiendeaardvan hetevenement hetnoodzakelijk maakt is hetverplicht om
gecertificeerdeverkeersregelaars intezetten;
• De organisator(en) heeft met de politie overleg gehad over het aantal
verkeersregelaars en de locaties en de wijze waarop de verkeersregelaars worden
ingezet;
• Deverkeersregelaar mag uitsluitend optreden gekleed ineenfluorescerende hes met
daarop hetwoord "verkeersregelaar";
Parkeren
• De organisator(en) dient ervoor te zorgen dat de bezoekers hun auto's niet zodanig
parkeren,datdeverkeersveiligheid ingevaar komt.
• De organisator(en) dient de auto's van bezoekers ter plaatse te ( laten) verwijzen
naar deparkeerplaatsen bijhet evenemententerrein
• De organisator(en) dient in ieder geval te voorkomen dat de vrije doorgang voor
ambulance, brandweer en politiewordtgehinderd.
• Parkeren inde bermen is niettoegestaan.
Vuurwerk
Voor hetafstekenvanvuurwerk dienteenvergunning ofeenontheffing teworden
aangevraagd bijde Provincie.
Tenslotte
DeBurgermeester houdt zichaltijd hetrechtvoor om hetevenement- naadvies van
dehulpdiensten- aftegelastenoftebeëindigen.
Voorafgaand aan hetevenement: schouw (gemaakte afspraken nagekomen)
Bijgrote calamiteit hulpdiensten leidend(organisator ondersteund met mensen&
middelen bijv.gebruikgeluidsinstallatie; mediavoorlichting)
Centraalaanspreekpunt organisatie
Gedurende detijddater personenop hetevenemententerrein aanwezig zij,tot 1uurdaarna,
dient iemandvandeorganisatie alsaanspreekpunt voor depolitie,debrandweer, GHORen
degemeentefysiek viaeen mobieletelefoon bereikbaar en beschikbaar te zijn.
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BIJLAGE 3
Geluid
Eénvan de problemen bijevenementen is,datgeluidshinder voor omwonenden
onvermijdelijk is.Geluidshinder isvanmeer zakenafhankelijk danuitsluitend de hoogte van
hetgeluidsniveau.Ookde herkenbaarheid van hetgeluidspeeltdaarbijeenrol.
Geluidshinder blijft echter eensubjectieve belevingwaarbij de psychologie een belangrijke rol
speelt. Inhetergstegevalwordteen bewoner zonder aankondiginggeconfronteerd meteen
luidruchtige gebeurtenis waarvan nietbekend iswanneer dateindigtendatsteeds luider lijkt
teworden. Hetgevoelvan machteloosheid doetde irritatieverdertoenemen.
Voldoet eenevenement aaneenverwachtingspatroon,weet de bewonerwater gaat
gebeuren enstopt hetevenement ookop hetafgesproken tijdstip danstijgtde
acceptatiegrens. Deacceptatie kannogwordenvergroot door de bewoner een
telefoonnummer teverschaffen waarop klachten kunnenworden geuit.
Door hetbeperken van hetaantal evenementen opeen bepaalde locatie,deduurvan het
evenement ende hoogtevan hetgeluidsniveau kandeoverlast voor omwonenden worden
beperkt. Hierbij hangt het per locatieafwaar denadruk opgelegddientteworden.
Dit is nader uitgewerkt inhetlocatiebeleid datdoor hetcollegevanburgemeester en
wethouders wordtvastgesteld.
Dehouder vandevergunning isverantwoordelijke voor deoptredende geluidsniveaus. De
gemeenteWoerden kandoor middelvandecontrolepunten steekproefsgewijs controleren of
deevenementen voldoen aande norm indevergunning.
MEETPROTOCOL
Achtergrond
Bijgeluidsmetingenzijndegemetenwaardenvaak sterk afhankelijk vanhoeerwordt
gemeten. Om dezewillekeur ingemetenwaarden tereducerenwordt normaal gesproken
gemeten volgens de methoden diezijnomschreven inde"Handleiding Metenen Rekenen
Industrielawaai 1999, (HMRI99).
Indit meetprotocol iseenvereenvoudiging vandewijzevan metenomschreven ten opzichte
van deeisen uitde"Handleiding".Deeisendieworden gesteld zijndusdanigdat met enige
kennis vande materieengebruik vandejuisteapparatuur tocheencorrecte meting kan
worden uitgevoerd.
Hetdoelvan dit meetprotocol isom bijevenementen een leidraadtehebben op basis
waarvan opeenvoudigewijzegeluidscontroles kunnenworden uitgevoerd.Daarbij is rekening
gehouden meteen beperkingaantechnische middelenen bperkte kennisvan
geluidsmetingen zodat"deorganisator" van hetevenement eventueel zelfook de meting kan
uitvoeren.
De beperking houdt indatdeeisen aandemeetapparatuur eenvoudig zijn ,ergeen gebruik
wordt gemaakt vaneen meetmastendatdemeetmethode sterkvereenvoudigd is.
Als voorwaarde wordt gesteld datopdelocatiewaar gemetenwordt hetachtergrondgeluid,
of stoorlawaai,verwaarloosbaar laagistenopzichtevan hetgeluidvanhet evenement.
Deconsequentie vandeze keuzes is,datde metingen geenjuridische status hebben.
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EISENAAN DEMEETAPPARATUUR EN MEETOMSTANDIGHEDEN
Voor hetverrichtenvan metingen dient men minimaal te beschikken over:
eengeluidsniveaumeter metA-filtervolgens specificaties van IEC651, type IImet
een rondom gevoeligemicrofoon;
het meetinstrument isvoorzien vaneen mogelijkheid om het equivalente
geluidsniveau tebepalen op basisvancontinue integratie van hetsignaal;
gebruikwordtgemaaktvaneenwindkapof eenwindbol;
betrouwbare lokale informatiewordtgebruikt overwindsnelheid enwindrichting;
het meetinstrument voorafgaande aandemetingenwordtgeijkt meteen akoestische
ijkbron;

DE METINGEN
Meetduur enaantal metingen
Demeetduur dienttenminste 10minutente bedragen,zodat degeluidsoverdracht- en
muziekvariatiesvoldoende uitmiddelen. Metingen dienen regelmatig teworden herhaald.En
zeker bijveranderingvan muzieksoort en/ofvolume.
Demeetpositie
Demeetpositie is2metervoordegevelvan eenwoningvanderdenopeen hoogtevan1,5tot2meter boven plaatselijk maaiveld.Bijvrijstaande woningen kanook naast de woning
worden gemeten.Demeterdient metenigszins gestrekte arm,dwars opde muziekrichtingte
worden gehouden. Debediener mag niettussende bronendegeluidsmeter instaan maar
ook niettussen degevelende geluidsmeter.
Correctievoor gevelreflectie
Indienvoordegevelvaneenwoningwordtgemeten,dient van het meetresultaat 3dBte
worden afgetrokken. Ditiseencorrectievoor reflecterend geluid,datvia degevel invalt opde
microfoon.Zorgdusvooreenoptimale gevelreflectie wanneer ervóór eengevel wordt
gemeten! Indien naasteenwoningwordtgemeten,ener geengevel achter de geluidsmeter
is,daniseencorrectie niet noodzakelijk.
Stoorgeluiden
Eenmeetlocatieisalleengeschikt alsopdezelfde locatie geenandere relevante
geluidsbronnen,zoals ventilatoren ofandere muziek nietafkomstigvan het evenement,
hoorbaar zijn.Zoek bijteveelstoorgeluiden eenandere meetlocatie.
Bij hetpasseren (indenabijeomgeving) van bromfietsen,auto's vliegtuigen of andere
geluidsbronnen dientde metingtewordenonderbroken.

WELKEGEGEVENSNOTEREN
Weersomstandigheden
Denavolgende lokale meteogegevens dienen teworden genoteerd
temperatuur;
bewolking (in eenhedenvan 1/8);
windsnelheid enwindrichting.
Meetposities opeen kaartofop basisvanGPS coördinaten
Deplaats enrichtingvan het podium endemeetposities dienen op een kaart teworden
aangegeven.Degevelvande meestgeluidsbelaste woningvanderden isbepalend voor
toetsingaandegeluidsnorm.Over hetalgemeen isdit dewoning die hetdichtstbij het podium
staat.Overigens bepalen devolgendefactoren mededegeluidsbelasting teweten:
deuitstralingsrichtingvan hetpodium;
dewindsnelheid endewindrichting.
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Het is van belang om bij iederfestival ofevenement altijdde meestgeluidsbelaste gevel van
enigewoningvastte stellendoor rondom hetfestivalterrein bijverschillendewoningen van
derden geluidsmetingenteverrichten.
Meetgegevens
Noteer bijde metingende locatieopde kaart, hetbijbehorende adres, hettijdstipvande
meting,deduur vande meting,hetequivalente geluidsniveau LAeqen het LAmax.
geluidsniveau.
Voorbeeld tabel meetqeqevens
Meetadres

cg

Kaartpositie

Start
meeting

Stop meting

Meetduur

L-Aua

l-Amax

Ja/nee

Ziestandaard formulier 'Meetrapportage'
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Meetrapportage
Festival naam

:

Meetdatum

:

Gemeten door

:

Bijlage(n)

:

situatietekening (z.o.z.)

De weersgesteldheid tijdens de metingen:
Bewolking

0/8tot 8/8

Temperatuur

Graden celsius

Windsnelheid

beaufort

Windrichting
Gebruikte apparatuur:
l'ri'diiv.1!

hibrik;int

Scric-nr.

IV|V

Geluidmeter
Microfoon
Calibrator
D Deapparatuurisvóórennademetingenovereenkomstigde"HandleidingMetenenRekenen
Industrielawaai",uitgave 1999geijkt.
D Eriseenwindbolgebruikt.
metingen
Isergemetenvooreengevel?:
Meting
nummer
1

Locatie
op kaart

adres

Tijd

Duur
(minuten)

L.Acn

L-Amax

ja/nee

2

ja/nee

3

ja/nee

4

ja/nee

5

ja/nee

6

ja/nee

7

ja/nee

8

ja/nee

D Degemetenwaarden zijn gecorrigeerd voor gevelreflectie.
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BIJLAGE4

Evenementen locatiebeleid
Begripsbepaling
Onder evenementenwordenevenementen indeopenbare ruimteverstaan waarvoor een
evenementenvergunning vereistis.
Naastdezevergunningsplichtigeevenementen bestaan ook meldingsplichtigeenvrije evenementen.
Aan deze laatstetweecategorieënwordengeen maximagesteld.
Onder belastend evenement wordtverstaan:gebruikvanversterkte muziek eneindtijd na20.00 uur.
Onder sterk belastend evenementwordt verstaan:gebruik vanversterkte muziek eneindtijd na23.00
uur.

C02 uitstoot
C02 uitstootveroorzaakt klimaatverandering. Degemeente streeft ernaar een C02 neutrale gemeente
tezijn; eengemeentediegeen negatieve invloed heeftop hetklimaat.Wijwillen dit ook tot uiting
brengen inons Evenementenbeleid.Omdiereden:
• Maximaal 3evenementen metbrommers/motoren/(vracht)auto's inde binnenstad
• Maximaal 5evenementen metbrommers/motoren/(vracht)auto's inderestvan de Gemeente
Woerden
• Doorgaandetourrittenworden nietmeegeteld.
Afwijkingen
Hetcollege isbevoegd gemotiveerd aftewijkenvandeze regels, indien sprake isvaneen bijzonder of
onvoorzien evenement. (Voorbeelden:jubileum, inhuldiging, sportfinale).
Mogelijkheidomaftewijkenvanhet bestemmingsplan
Indieneen(niet-incidenteel)evenement plaatsvindt opgronden die ingevolge het toepasselijke
bestemmingsplan niet(expliciet) zijnbedoeldvoor hetgebruik ten behoeve vanevenementen, iser in
beginsel sprakevaneenovertreding.Artikel4 lid8van bijlage IIbij het Besluitomgevingsrecht (Bor)
biedt burgemeester enwethouders indiegevallen echter demogelijkheid om een
omgevingsvergunning teverlenen.Door hetverlenen vandeomgevingsvergunning wordt het mogelijk
om aftewijkenvan het bestemmingsplan. Hetevenement datopgrond van het bestemmingsplan niet
istoegestaan kanopdiemanier tochmogelijk gemaaktworden.
Deomgevingsvergunning voor hetgebruikenvangronden of bouwwerken ten behoeve van
evenementen kenteen maximum vandrie perjaar eneenduurvanten hoogste vijftien dagen per
evenement (inclusief hetopbouwenenafbrekenvanvoorzieningen ten behoeve van het evenement).
Deomgevingsvergunning dient losvandeevenementenvergunning teworden aangevraagd en omvat
inbeginsel eenafhandelingstermijn van(maximaal) achtweken. Een kanttekening die nog moet
worden gemaakt isdatopgrondvandeAlgemenewet bestuursrecht (Awb) voor belanghebbenden
bezwaar enberoepopenstaattegen hetbesluittotverleningvandeomgevingsvergunning. Dit
betekentdatindegevallen dat hetgebruik vangronden ten behoevevaneenevenement niet direct
door het bestemmingsplanwordttoegestaan,erzoweltegen deevenementenvergunning alstegen de
omgevingsvergunning bezwaar enberoep kanwordeningesteld.
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Kerkplein +de koeienstoepen
•
•

•
•
•

Maximaal 15belastendeevenementen perjaar, waarvan maximaal 5sterk belastende.
Er mogenmaximaal 2braderieën door nietWoerdense organisaties georganiseerd worden inde
periode november toten metapril.Om verscheidenheid te bevorderen, mageen niet-Woerdense
organisatie slechts eenmaal perjaar een braaderie organiseren.
Inde periode meitoten metoktober mogen ergeen commerciële evenementen georganiseerd
worden,zoalsdeshowvan(nieuwe) automodellen.
Evenementen dienen binnende bandenvan het Kerkplein opgebouwd te worden
Bijdeopbouwvan kramen,tribunes, hekken etc.dient rekeningteworden gehouden metde
omringende ondernemers.Zodient hetzicht opdewinkelszo min mogelijk teworden beperkt en
bijde indelingvan kramendienen kramen ook gerichtteworden naar dezijdevan dewinkels. Het
opbouwendientzo laatmogelijk testarten.Organisatoren treden hierover inoverleg metde
ondernemers. Degemeente heeft heteindoordeel indien mener nietgezamenlijk uit komt.
Om degeluidsbelasting voordeomgeving te beperken,dientteworden voldaan aan de podia
opstellingzoals isvastgelegd indebijlage.
Locatietoiletcontainer: tussenArsenaal en Meulmansweg
Locatiewaar materialen stadserf gebracht engehaald worden:tussenArsenaal enHogewoerd.
Uitgangspunt isdatterrassen nietweg hoeven;slechts bij bijzondere evenementen wordt hier een
uitzondering voor gemaakt (o.a.Taptoe, Koeiemart)

Binnen hetbestemmingsplan Binnenstad kunnen overal indeopenbare ruimte (bestemmingen
"Groen","Recreatie-Jachthaven","Verkeer" en"Water") evenementen worden georganiseerd. Dat isin
devoorschriften nietaaneenmaximumgebonden.
Westdampark+Haven
HetWestdampark iseengebruiksparkwaar de belevingvan natuur- encultuurhistorie voorop staat.
Voor Westdampark +Havengeldt:
• Beschikbaar voor evenementen vanaf mei(juni) t/moktober. Dit is medeafhankelijk van het
weer, deconditievan hetparkenhetsoort evenement
• Evenementen maximaal tot22.00 uur
• Maximaal3evenementen perjaar inWestdampark; maximaal 3evenementen perjaar inde
Haven;waarvan maximaal 2 belastend
Binnen hetbestemmingsplan Binnenstad kunnen overal indeopenbare ruimte (bestemmingen
"Groen","Recreatie-Jachthaven","Verkeer" en"Water") evenementenworden georganiseerd. Dat isin
devoorschriften nietaaneen maximum gebonden.
Exercitieveld +Babyion
Hetexercitieterrein isgeschiktvoor meerdaagse evenementen endagevenementen(inclusief avond).
• Beschikbaar voor evenementen vanaf mei (juni) t/m oktober. Dit is mede afhankelijk van hetweer
en hetsoort evenement
Er issprakevaneenvrijezonevan 5meter uitdestamvande bomen;ziegeletegels inhetveld.
NaastdeWoerdenseVakantieweek, hetcircus endekermis mogen er maximaal2 (sterk)
belastende evenementen op het Exercitieveld georganiseerd worden
Om degeluidsbelasting voor deomgeving te beperken,dient teworden voldaan aande podia
opstellingzoals isvastgelegd inde bijlage.
Circus:maximaal 1groteen 1kleine
Kermis:maximaal 2x perjaar
Binnen hetbestemmingsplan Binnenstad kunnen overal indeopenbare ruimte (bestemmingen
"Groen","Recreatie-Jachthaven","Verkeer" en"Water")evenementen worden georganiseerd. Dat is in
devoorschriften nietaaneen maximum gebonden.
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Babylon
• Maximaal 1sterk belastend evenement perjaar
• Maximaal 1belastendevenement perjaar
Binnen het bestemmingsplan Binnenstad kunnen overal indeopenbare ruimte (bestemmingen
"Groen","Recreatie-Jachthaven","Verkeer" en"Water")evenementen worden georganiseerd. Dat is in
devoorschriften nietaaneen maximumgebonden.
Brediuspark
Het Brediuspark iseengebruikspark waarde belevingvan natuur- encultuurhistorie voorop staat.
Voor het Brediuspark geldteentoegangsverbod vanzonsondergang totzonsopgang.
Evenementen maximaaltot 22.00uur
Rekening houden met broedseizoen (15maart- 15juli) endeconditievan het park.
Concours Hippique isvolgens beheerplan Bredius toegestaan vanaf 1 juli.
Concertenen muziekfestivals zijn methetoogopde natuurwaarden niettoegestaan.
Sportenspelevenementenzijn mogelijk
Maximaal6evenementen perjaar
Geenbelastendeevenementen toegestaan
Het bestemmingsplan Brediuspark kentgeen positieve bestemming voor evenementen.
Naasteenevenementenvergunning isook eenomgevingsvergunning noodzakelijk.
Krater Molenvlietpark +Sportpark Cromwijck
•
•
•
•
•

Beschikbaar voorevenementen vanaf mei(juni) t/moktober. Dit is medeafhankelijk van het
weer, deconditievan het park enhetsoort evenement
Parkeren bijsportpark Cromwijck, inoverleg metde sportverenigingen
Brugaanzuidzijde kanvoertuig metasdruk 5ton hebben
Maximaal driebelastende evenementen perjaar,waarvan 1sterk belastend.
Afstemmen met sportverenigingen

Inhetbestemmingsplan Molenvliet iseen regeling opgenomen dathetgebruik vangronden binnen de
bestemmingen "Verkeer", "Groen","Maatschappelijk" en"Sport"ten behoeve van maximaal 3
evenementen perjaar istoegestaan (en perevenementeenduurvan maximaal 15dagen,incl.
opbouwen enafbreken).
Speelvelden
Beschikbaar voorevenementen vanaf mei(juni) t/moktober. Ditismedeafhankelijk van het
weer, deconditievan het park enhetsoort evenement
Evenementen maximaaltot 22.00uur
Maximaal 3evenementen perjaar
Geenbelastendeevenementen toegestaan

Locatie
Speelvelden
Woerden
Speelveld Essenlaan
-

Planologisch geregeld?

Speelveld Hoge Rijndijk ("De Badkuip")
SpeelveldJozef Israëliaan/JanSteenstraat
Speelveld Grechtterrein
Speelveld Talmalanen
Speelveld De Boekentuin

E V E N E M E N T E N

Nee, nietgeregeld (BP Lindelaan Zuid,
bestemming"Openbaar groen")
Nee, nietgeregeld (BPOversingel, bestemming
"Groenvoorziening"of "Speelvoorziening")
Ja,via BPSchilderskwartier ("Recreatie")
Ja,via BPSchilderskwartier ("RecreatieVGroen")
Ja,via BPSchilderskwartier ("Sport")
Nee, nietgeregeld (BPSnelen Polanen 2011,
bestemming "Groen")
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Harmelen
Speelveld Paltrokmolen

Nee, nietgeregeld (BP Kern Harmeien,
bestemming "Groen")

Zegveld
Speelveld Molenweg

Nee, nietgeregeld (BP Kern Zegveld)

Kamerik enKanis
Speelveld park Mijzijde
Speelveld Reigerstraat

Nee, nietgeregeld (BP Kern Kamerik)
Nee, nietgeregeld (BP Landelijk Gebied
Woerden, Kamerik, Zegveld)

Winkelcentra
•
•

Evenementen maximaaltot 22.00 uur
Maximaal3evenementen perjaar

Winkelcentrazelf hebbenvaak bestemming "Gemengde Doeleinden"(bijv.winkelcentrum Molenvliet)
of"Detailhandel"(bijv.winkelcentrum Tournoysveld enwinkelcentrum Snel en Polanen). Binnen deze
bestemmingen wordtgeenruimtegeboden voor evenementen.
Inde bestemmingsplannen Staatsliedenkwartier. Schilderskwartier en Molenvliet iseen regeling
opgenomen dat binnende bestemmingen "Verkeer", "Groen","Maatschappelijk" en"Sport" het gebruik
van deze grondentenbehoevevan maximaal 3evenementen perjaar istoegestaan (en per
evenement eenduurvan maximaal 15dagen,incl. opbouwen enafbreken).
Inhetbestemmingsplan Snelen Polanen (2011) isopgenomen dat binnen de bestemmingen
"Maatschappelijk", "Sport"en"Verkeer" evenementen kunnenwordengeorganiseerd (maximaal drie
perjaar, 15dagen per evenement).
Snellerpoort
•

Maximaal3belastende evenementen perjaar, waarvan 1sterk belastend

Locatie heeftinbestemmingsplan Snellerpoort de bestemmingen "Groen"en"Verkeer". Binnen deze
bestemmingmogenevenementenworden gehouden meteenmaximum vandrie perjaar eneen duur
vanten hoogstevijftien dagen per evenement.
Recreatiepias
Hetevenemententerrein bijderecreatiepias isopzijnvroegst indezomer van2012 beschikbaar. Er is
geen sprakevaneengemeentelijke exploitatie.
•

Maximaal3belastende evenementen perjaar, waarvan 1sterk belastend

De Recreatiepias valtvoor hetgrootste gedeelte binnen het(oude) Bestemmingsplan Snel en
Polanenenheeftdaarin de bestemming "Uittewerken recreatieve doeleinden en natuurontwikkeling,
voorlopig bestemdtotzandwinning".Na beëindigingzandwinning zijndegronden bestemd voor
voorzieningent.b.v.dagrecreanten,eenrecreatiepias t.b.v. dekleinewatersport enoeverrecreatie. Er
is(nog) géénruimtegebodenvoor evenementen.
Er komteenuitwerkingsplan ofeen apart bestemmingsplan voorderecreatiepias,waarin ook de
mogelijkheidvoorevenementen zalworden meegenomen.
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Harmelen
Centrum Harmelen
• Maximaal 6evenementen, waarvan
• Maximaal 3belastend,waarvan 1sterk belastend
Het bestemmingsplan Kern Harmeien heeftgeregeld dat binnende bestemmingen "Maatschappelijk",
"Sport"en "Verkeer" evenementen kunnenwordentoegestaan,meteen maximum vandrie perjaar en
een duur vanten hoogstevijftien dagen per evenement
H2Qterrein (Groenendaal)
• Maximaal 1xcircus
• Maximaal 3belastende evenementen,waarvan 1sterk belastend
Isbinnen hetbestemmingsplan Buitengebied Harmeien 2001aangeduid alssociaal cultureel centrum
(annex zwembad en horecavoorzieningen); evenementen zijntoegestaan.
Kamerik
Centrum Kamerik
• Maximaal 6evenementen, waarvan
• Maximaal 3belastend,waarvan 1sterk belastend
Indeoudere bestemmingsplannen voorde kernenvanZegveld,Kamerik en Kanis isvoor
evenementen nietsgeregeld.Bijeeneerstkomende planherziening kaneengelijke regeling als inde
eerdergenoemde bestemmingsplannen wordenopgenomen.
Naasteen evenementenvergunning isookeenomgevingsvergunning noodzakelijk.
Kamerijck
• Maximaal 3evenementen,waarvan 1sterkbelastend.
• Onder eenevenement kaneen meerdaags evenement wordenverstaan.
Isin het bestemmingsplan Landelijk gebieden bestemdvoor(openlucht) recreatie, horeca. Hierbij is
geen ruimtegeboden voorevenementen. Naasteenevenementenvergunning isook een
omgevingsvergunning noodzakelijk.
Zegveld
Centrum Zegveld
• Maximaal 6evenementen, waarvan
• Maximaal 3 belastend,waarvan 1sterk belastend
Indeoudere bestemmingsplannen voorde kernenvanZegveld,Kamerik en Kanis isvoor
evenementen nietsgeregeld.Bijeeneerstkomende planherziening kaneengelijke regeling als inde
eerdergenoemde bestemmingsplannen wordenopgenomen.
Naasteen evenementenvergunning isookeenomgevingsvergunning noodzakelijk.
Voor alle locaties geldt datdeorganisator verantwoordelijk isvoor het herstellen van schade
en hetopruimen van afvaletc.
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Toelichting score formulier
1. Positionering/profilering
Bijdrageaan imagozoals gesteld innota Positionering enProfilering:
• Historie
•

Verbinding stad- platteland

2. Aantal bezoekers
Belangvan hetevenement voor (deeigen inwoners enondernemers van)Woerden.
3. Educatief
Worden scholen betrokken bij het evenement.
4. Onderscheidend concept
Uniek inzijnsoort endaarbij de kwaliteit, diversiteit enoriginaliteit van hetconcept.
Onder de regiowordt verstaan:Mijdrecht, Breukelen, Maarssen, Montfoort, Oudewater,
Bodegraven,Gouda enAlphen aanden Rijn.
5. Waardering
Waardering vandeevenementen door de inwoners.
6. Samenwerking
De mate waarin wordt samengewerkt en afgestemd met andere evenementenorganisatoren,
instellingen,verenigingen, ondernemers, scholen inWoerden.
Hierbij bestaat eenverschil tussen samenwerking endeelname ofinstemming.
7.

Tijd injaar

De matevan spreiding binnen de evenementenkalender.
8. Hinderniveau
Overlast op basis van geluidsnorm, overschrijding sluitingstijden, openbare orde, volksgezondheid,
brandveiligheid,verkeersveiligheid ofanderevastgestelde overtredingen.
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten de criteria en/of de scores aan te
passen.
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BIJLAGE 6

ZELFEVALUATIE

1. Naam evenement:
2. Datum dat hetevenement plaats heeftgevonden:
3. Vond er entreeheffing plaatsvooréénvandedoelgroepen (deelnemers of bezoekers)
Nee

/

Ja,namelijk:€

4. Hoeveel personen (bezoekers en/of deelnemers) heeft het evenement getrokken, hoe is dat
gemeten en als dat minder of meer is dan verwacht wat was daarvan de (vermoedelijke)
oorzaak?
Aantal
personen:
Als

volgt

gemeten:

Aantal personen gelijk aanverwachting?
Indien

nee,

Ja
de

/

Nee
oorzaak

hiervan

is:

5. Welke vanonderstaandevoorbereidingen zijn ingezet bijdetotstandkoming van het evenement:
Draaiboek
Calamiteiten
Verkeerscirculatieplan
Evyjuatie
Marketing & Promotie
Fondsenwerving
Meerjarenplan
6. Heeft u in het kader van het evenement samengewerkt met andere evenementenorganisatoren
of aanbieders in de culturele- of vrijetijdssector? Zo ja, met wie en wat behelsde de
samenwerking? Indien geplande samenwerkingsactiviteiten niet plaats hebben gevonden dient
daarvan de redentewordenvernoemd.
Samenwerkingsverband
1:
Samenwerkingsverband
2:
Samenwerkingsverband
3:
Samenwerkingsverband
4:
Samenwerkingsverband
5:

Evenementen metdeW-factor
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7. Watzijnde bereiktedoelgroepen? (SVPaangeven inonderstaande tabel)
Herkomst
Woerden/Kamerik/ Zegveld
Overigprovincie Utrecht
Overig

%
%
%

100%

Leeftijdsopbouw
Jonger dan 15jaar
15-30jaar
31-50jaar
50-plussers

%
%
%
%

100%
8. Hoeveelklachtenzijner binnengekomen?

klachten

Waar hebbendeze betrekkingop?

9. Zijndevoorschriften nageleefdtenaanzienvan (zietabel):
Geluidsniveau
Reinigen locatie
Herstellen beschadigingen
Verkeersvoorzieningen
Evenementenlocatie/ terrein
Eindtijden
Bereikbaarheid
(Brand)veiligheid
Openbareordeen zedelijkheid
Parkeergelegenheid
Toezichtvanuitde organisatie
Overige aspecten

10. Hoe liep de communicatie/ samenwerking met de verschillende diensten van de
gemeente?

11. Hoeliepdecommunicatie/samenwerking metandere partijen?

12.Warendebezoekers, sponsoren,artiesten,overheden enandere betrokkenen tevreden?
Zoniet,waarom niet?

13.Zijner begrote kostenposten overschreden? Zoja, waarom enwelke?

Evenementen metde W-factor
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14.Zijn erverwachte inkomsten niet behaald?Zoja,waarom?_

15. Wat ging er goed in de voorbereiding, op het evenement zelf en de afwikkeling en waarom?

Watzijndesuccesfactoren?.
16. Wat ging er fout in de voorbereiding, op het evenement zelf en de afwikkeling en waarom?

Watwaren deknelpunten?_
17.Wat kaner beter devolgende keer?

18.
Overige opmerkingen?

Evenementen metdeW-factor
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