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Beantwoording rondvragen 
20R.01036 
 
 
 

Van  : Burgemeester 
Portefeuille(s) : Evenementenbeleid 

Datum  : 26-10-2020 

Contactpersoon : J. Steens 

Tel.nr. : 8652 

E-mailadres : steens.j@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over het raadsvoorstel voor het vaststellen van het 
Evenementenbeleid 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie VVD en D66 ter voorbereiding op de vergadering van 
het forum Samenleving van 26 oktober 2020. 

 steens.j@woerden.nl

 

Beantwoording van de vragen: 

1. Het evenementen beleid is aardig uitgebreid naar 44 pagina’s. In hoeverre denkt het 
college een kwaliteitsslag te hebben gemaakt tov de leesbaarheid, werkbaarheid en 

bereidheid voor het aanvragen of melden van een evenement? 

 

Het oude evenementenbeleid van 2012 was vrij summier in zijn beschrijvingen van wat er van 

een organisator verwacht werd. Bovendien zijn er sinds 2012 dingen veranderd op 

evenementengebied. Vooral qua veiligheid worden nu hogere eisen gesteld, en de processen 

voor de organisatoren zijn daardoor uitgebreider. Het oude beleid was daardoor incompleet. 

Dit beeld werd ook geschetst door de organisatoren, die onder andere tijdens de bijeenkomst 

ter ondersteuning aan de totstandkoming van het beleid de wens uitten tot een betere 

informatievoorziening. 

 

Het nieuwe evenementenbeleid bevat alle informatie die een organisator, of een anderzijds 

geïnteresseerde in het gemeentelijk proces omtrent evenementen, zou moeten weten. Het 

document is nu een compleet en praktisch naslagwerk, waaruit eenieder de informatie kan 

halen waar hij of zij naar op zoek is. Dankzij de overzichtelijke inhoudsopgave en structuur 

van het document, kan een geïnteresseerde in één oogopslag zien waar de informatie staat 

die voor hem of haar relevant is. 
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De bereidheid voor het aanvragen of melden van een evenement, was al in orde bij de 

organisatoren in gemeente Oudewater.  

 

2. Komt er een info graphic of een stappenplan waarmee indieners makkelijk de procedure 

voor het aanvragen/melden van een evenement kunnen doorlopen? 

 

Dit stappenplan is te vinden in hoofdstuk 3.4 van het beleid. Dit plan beschrijft in stappen wat 

er gebeurt ter voorbereiding op en binnen een vergunningenprocedure.   

 

Overigens verloopt het indienen van een melding of een aanvraag ook in stappen, met de 

online aanvraagmodule via www.oudewater.nl/balie.  

 

3. Klopt het dat volgens de beschrijving van een evenement een Buurt BBQ, of een open dag 

op de boerderij al valt onder de noemer ‘evenement’? 

 

Ja. 

 

4. Zo ja, waarom is dit? En vergroot dit niet de werkdruk op het ambtelijk apparaat? 

 

Dit is bepaald in de APV, artikel 2:24 stelt namelijk in lid 1: In deze afdeling wordt onder 

evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. In lid 2 staat 

in hetzelfde artikel: Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, 

op de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; 

e. een straatfeest of buurtbarbecue op één dag. 

 

Vanwege de definiëring in de APV, worden genoemde activiteiten aangeduid als zijnde 

“evenement”. Dit vergroot niet de bestaande werkdruk, omdat deze definitie al een tijd 
lang bestaat en wordt nageleefd. 

 

5. Bij evenementen moeten omwonenden geïnformeerd worden, wanneer is iemand 

omwonend? 

 

Het beleid beschrijft: De organisator heeft de verplichting om omwonenden en andere 

belanghebbenden voorafgaand aan het evenement te informeren over de geplande 

activiteiten. 

Uit deze tekst wordt duidelijk dat omwonenden belanghebbenden zijn. Een definitie voor 

belanghebbenden is volgens artikel 1:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht: degene 

wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

Het is niet in straatnamen, een straal van een aantal kilometer, of anderszins eenduidig op 

http://www.oudewater.nl/balie
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papier vast te stellen wie in welke situatie belanghebbend zullen zijn bij een evenement. 

Te meer omdat factoren als winkracht en windrichting tijdens het evenement van invloed 

kunnen zijn op geluidsverspreiding. Organisatoren zullen hierover moeten nadenken en – 

al dan niet in overleg met gemeente Oudewater -  bepalen wie omwonend en dus 

belanghebbend of anderszins belanghebbend zijn.  

 

6. Organisatoren van evenementen op de markt moeten in overleg met de aanwezige 

horeca over het gebruik in van het terras praten. Als deze er niet samen uitkomen, treed 

de gemeente dan op als bemiddelaar? 

 

Dat is een mogelijkheid. Het heeft de eerste voorkeur dat de betrokken partijen er samen 

uit komen. De burgemeester kan volgens de APV wel besluiten dat op dagen dat er een 

evenement als bedoeld in de APV plaatsvindt, de terrassen gesloten zijn in het belang van 

de openbare orde. 

 

7. De op- en afbouw van het evenement worden meegerekend bij de door van het 

evenement. Vanaf wanneer is er te spreken over start opbouw en einde afbouw en 

waarom is dit? 

 

De op- en afbouw van een evenement leggen beslag op de openbare ruimte en de 

belasting van de directe omgeving van het evenement. Bijvoorbeeld wanneer grote zaken 

worden geplaatst als podia of tenten. Voor op- en afbouw is vaak groot materieel nodig 

en/of vaak gaat het samen met een (tijdelijke) verhindering van de verkeersdoorstroom. 

Overigens beschrijft H4.6 de duur van evenementen zonder de op- en afbouw mee te 

rekenen.  

 

De organisator geeft zelf bij zijn of haar vergunningaanvraag aan wanneer de opbouw 

start en eindigt en wanneer de afbouw start en eindigt. Start opbouw is vanaf het 

allereerste moment dat zaken in de openbare ruimte worden geplaatst ten behoeve van 

dat evenement. Einde opbouw hangt vaak direct samen met de start van het evenement. 

De afbouw van het evenement is afgerond als het laatste object behorende bij het 

evenement, uit de openbare ruimte is verwijderd. 

 

8. 2.4 wordt er opgesomd wie er betrokken zijn bij een evenement. Wij missen hierbij 

misschien wel de grootste stakeholder, de bezoeker. Hoe komt dit? 

 

De focus ligt in dit kopje op de besluitvorming rond evenementen. Hoewel de veiligheid 

van de bezoeker hierbij een hoofdrol speelt, zijn de bezoekers als persoon bij dit proces 

niet betrokken. In de rest van het beleidsstuk komt de term “bezoeker” juist vrij vaak 
voor, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid, hygiëne en geluid. 

 

 

9. 2.5 Er bestaat een vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente. Dekt deze verzekering ook 

de aansprakelijkheid van de vrijwilligers in de organisatie van de evenementen? 
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Gemeente heeft een verzekering voor vrijwilligers in de gemeente, maar deze verzekering 

is wel een vangnet. Zoals omschreven in hoofdstuk 2.5 van het beleid, moet de 

organisator een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die zowel materiële als 

letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement. De verzekering van de organisator zal 

altijd éérst worden aangesproken. 

 

10. 4.6 Overige buitengebied, maximaal 10 evenementen per jaar. Waarom is dit? Waarom 

wordt er niet meer per buitengebied bekeken? 

 

De locatieprofielen zijn opgesteld om overlast te beperken. Ook voor buitengebied geldt 

daarom een maximum. Uit jarenlange ervaring is bovendien gebleken dat een maximum 

aantal van 10 evenementen in het buitengebied genoeg ruimte biedt om aan de vraag 

voor het organiseren van evenementen in het buitengebied, te voldoen.  

 

11. Voorheen was het in het buitengebied mogelijk om het evenement op vr-za tot 03:00 te 

laten duren en dit werd als prettig ervaren vanuit organisatoren ivm de geleidelijke 

uitloop van bezoekers. Wat is de reden dat dit terug gebracht wordt naar 02:00? 

 

Ook in het buitengebied kan men overlast ervaren. De eindtijden zijn op advies van de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht vastgesteld en komen tot stand naar aanleiding van een 

afweging tussen de belangen van de organisatoren en de bezoekers enerzijds, en het 

belang van de omwonenden anderzijds. Daarnaast is het uitgangspunt geweest om de 

eindtijden regionaal verder op één lijn te brengen. De eindtijd ligt gelijk aan de eindtijden 

voor feesten in het buitengebied zoals vastgesteld in het evenementenbeleid van 

gemeente Montfoort en het evenementenbeleid van gemeente Woerden.  

 

 

 

Bijlagen: 
 

 

 

 

De burgemeester 

 

 

 

W.G. Groeneweg 

  

 

 


