Visie op evenementen
Waar is dat feestje?

Vastgesteld door de gemeenteraad van Sint Anthonis | d.d. 18 april 2019

Inleiding
“Evenementenbeleid” is een belangrijk onderwerp in onze gemeente. Zowel inwoners als
bestuurders (gemeenteraad, college en burgemeester) vinden het belangrijk hier goede
afspraken over te maken en deze ook na te komen. Iedereen begrijpt heel goed dat er
tegengestelde belangen kunnen zijn, toch omarmen we evenementen als waardevol. De
hoge opkomst en de open actieve houding van de deelnemers tijdens het gemeentegesprek
“Waar is dat feestje?” bevestigen het belang en de impact van evenementen.
Het doel van deze visie is om duidelijk te maken wat onze gemeente voor ogen staat:
in Sint Anthonis waarderen wij een goed georganiseerd feest, welk aantrekkelijk is voor onze
inwoners als ook voor bezoekers van buiten onze gemeente.
Deze visie wordt vervolgens vertaald naar beleidsregels die toegepast worden bij een
vergunningsaanvraag. Ook biedt deze visie een houvast voor het gemeentebestuur bij
aanpassingen van andere regelgeving. Hierbij denken we aan de (noodzakelijke) aanpassing
van de Algemene plaatselijke verordening, aanpassingen van bestemmingsplannen en de
aanpassing van de legesverordening (de tarieventabel).

De Visie op hoofdlijnen
Evenementen hebben waarde voor Sint Anthonis
Wij willen samen investeren om Sint Anthonis aantrekkelijk te laten zijn voor onze (jeugdige)
inwoners en daar hoort meer reuring bij. Elkaar ontmoeten in een ontspannen setting is
daarvoor belangrijk. Evenementen voorzien in die behoefte. We sluiten daarbij evenementen
met een bovenregionale uitstraling niet uit. Daarentegen zien we het niet als onze
maatschappelijke opgave om deze evenementen binnen te halen middels acquisitie.
Dat laten we over aan de markt. Daar waar organisaties ons of onze ondernemers
benaderen om in onze gemeente bovenregionale (grootschalige en commerciële)
evenementen te organiseren, zijn we servicegericht waarbij het algemene belang leidend is.
We luisteren goed naar argumenten van andere gemeenten als daar bepaalde evenementen
niet meer welkom zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners in onze eigen gemeente,
met elkaar, mooie en verschillende soorten evenementen kunnen blijven bezoeken. Daar
waar omwonenden of andere betrokkenen zorgen, wensen of bedenkingen uiten, proberen
we er samen uit te komen en zoveel mogelijk aan ieders belang tegemoet te komen.
Sommige evenementen leveren meer nog dan andere evenementen een positieve bijdrage.
We denken hierbij aan culturele -en sportieve evenementen. We denken dan ook aan
evenementen van, voor en door onze eigen inwoners georganiseerd.
Ook willen we evenementen met een (boven) regionale uitstraling, welke de identiteit en
aantrekkelijkheid van onze gemeente versterken, faciliteren.
Daarnaast denken we aan evenementen die een positieve bijdrage leveren aan de waarden
die we gezamenlijk naleven. Zo kijken we of rekening wordt gehouden met toegankelijkheid
voor mensen met een beperking (inclusieve samenleving) en of ecologische waarden
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worden gerespecteerd. We vinden respect voor de natuur, voor stiltegebieden en voor
duurzaamheid (geen gebruik van niet afbreekbaar plastic) belangrijk.

We hebben oog voor veiligheid en gezondheid
Wij geven de organisatoren de (creatieve) vrijheid mooie evenementen te organiseren, die
aansluiten bij de behoeften in de gemeenschap. Bij die vrijheid hoort ook een
verantwoordelijkheid. De organisator is zelf primair verantwoordelijk voor de veiligheid voor,
tijdens en na afloop van het evenement. In beginsel is het uitgangspunt dat politie-inzet niet
nodig moet zijn om de veiligheid voor, tijdens en na een evenement te garanderen. Het is de
verantwoordelijkheid van de organisator om de juiste maatregelen te nemen opdat die
veiligheid gegarandeerd is. Ook draagt de organisatie van elk evenement een grote
verantwoordelijkheid voor het voorkomen van gehoorschade en draagt zorg voor het juist
hanteren van de geluidsnormen. Vanuit onze taak en verantwoordelijkheid regelen we het
zo, dat daar waar geen risico’s zijn de organisatoren niet onnodig belast worden met een
vergunningsaanvraag. Daarom wordt de Algemene plaatselijke verordening aangepast aan
de hand van de ervaringen uit de pilot uitbreiding meldingsplichtige evenementen.
Dit betekent dat voor minder evenementen een vergunning nodig is en voor meer
evenementen met een melding kan worden volstaan.. We geven hiermee vertrouwen aan de
organisatoren van de evenementen. Het is aan hen om dit vertrouwen waar te maken.
Natuurlijk blijft ook hier de organisator verantwoordelijk om maatregelen te nemen om
openbare orde en veiligheid te garanderen. Daar waar risico’s aanwezig zijn vormen de
veiligheidskritische punten een belangrijk onderdeel van het proces van het al dan niet
toekennen van de vergunning. De organistoren van evenementen worden zo gestimuleerd in
de bewustwording van de risico’s, de risicobeheersing en de verantwoordelijkheid die zij
dragen bij het komen tot oplossingen.
De gemeente toetst als laatste de aanvraag en stelt waar nodig voorwaarden en
voorschriften. De gemeente sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij wat in de regio gebruikelijk
is, we zijn dus niet strenger dan onze buurgemeenten. Wanneer de organisator deze
verantwoordelijkheid niet neemt, kan de vergunning geweigerd worden. Daar waar regels
worden overtreden, treden wij handhavend op. Dat kan ook consequenties hebben voor een
volgende editie van het desbetreffende evenement. Dat zien wij als gemeentelijke
bestuursorganen samen als onze verantwoordelijkheid.
Bij een verantwoord en mooi evenement hoort dat mensen, zoals ouders van jeugdige
bezoekers, ervan uit kunnen gaan dat niet in strijd met de (gezondheids-)regels wordt
gehandeld. Ook dit is primair een verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator
moet ervoor zorgen dat er geen drugsverkoop en drugsgebruik plaatsvindt en er geen
bezoekers die al onder invloed zijn, het terrein betreden. Daarnaast moet de organisator
ervoor zorgen dat geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 en er geen
wederverstrekking kan plaatsvinden. Bezoekers die onder invloed zijn bij aankomst moeten
worden geweerd van het evenement. Tevens heeft de organisator een zorgplicht als het gaat
om het voorkomen van gehoorschade. Tegen overtredingen op dit vlak treden wij in beginsel
handhavend op.
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Integriteitstoets aanvrager evenementenvergunning
De “BIBOB-toets” (toets op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur) is bedoeld om het bestuursorgaan te beschermen tegen ongewild
meewerken aan mogelijke onoorbare praktijken. Ook bij evenementenvergunningen kan
deze toets, te starten met vragen aan de organisator om risico indicatoren in beeld te
brengen, altijd worden uitgevoerd. We gaan deze toets, in navolging van meer gemeenten,
standaard toepassen bij aanvragen die gaan over vechtsportgala’s en bij evenementen
waarbij zogenaamde OMG’s (Outlaw Motor Gangs). Ook bij evenementen met een risico op
drugsgebruik en/of verkoop zullen we dit standaard toepassen. Bij alle aanvragen stellen we
ons de vraag of er indicatoren zijn die een BIBOB-toets nodig maken. Een onderbuikgevoel
is wettelijk al voldoende basis voor deze toets. We doen geen mededelingen over de
specifieke redenen van een Bibob-toets.

We werken samen en blijven samenwerken
Een belangrijk uitgangspunt van het evenementenbeleid is dat we samenwerken en blijven
samenwerken met de betrokkenen bij een evenement. Sint Anthonis is wat inwoneraantal
betreft een kleine gemeente. Onze kracht is dat we elkaar kennen en elkaar makkelijk
kunnen vinden. Hier maken we gebruik van.

We houden rekening met elkaar
In Sint Anthonis vinden we het belangrijk rekening met elkaar te houden, ook wanneer de
belangen uiteenlopen. Wat een bezoeker als prettig geluidsniveau ervaart kan een
omwonende als overlast ervaren. Wij zijn ons er van bewust dat het niet eenvoudig is een
balans te vinden. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen hanteren we duldbare normen
op het gebied van geluid, rustperiodes en eindtijden. Wordt desondanks overlast ervaren,
dan moet het indienen van een klacht laagdrempelig zijn. Maar ook moet het voor onze
inwoners duidelijk zijn bij wie men de klacht kan indienen en op welke wijze.
De mate van ervaren overlast is afhankelijk van veel (gebiedsafhankelijke en persoonlijke)
factoren. Wij maken een ruimtelijke afweging en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de
uiteenlopende belangen. Wordt een locatie veelvuldig gebruikt voor evenementen, dan gaan
we samen met betrokkenen maatwerk voor die locatie leveren. Zo kan het wenselijk zijn dit
in het bestemmingsplan te verankeren. Het primaat om dit in werking te zetten (aan te
vragen) ligt bij de eigenaar van de betreffende locatie. We verankeren dit liever in het
bestemmingsplan dan dat we omgevingsvergunning(en) verlenen om af te wijken van het
bestemmingsplan. Gelden voor een locatie (nog) geen “maatwerk-normen”, dan hanteren we
algemene normen. Hierin ondersteunen we elkaar als gemeentelijke bestuursorganen. Een
organisator is als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het financieel resultaat en de
aansprakelijkheid van een evenement. Voorverkoop voordat een vergunning is verleend is
voor eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekeringen moet de organisator zelf afsluiten.
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Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel
We willen de (administratieve) lasten voor organisatoren zoveel mogelijk beperken. Als het
mogelijk en verantwoord is maken we het administratief gezien zo makkelijk mogelijk voor
organisatoren en helpen in het aanvraagproces. Zeker bij evenementen die niet
beroepsmatig worden georganiseerd helpen we graag.
Ook bij de beroepsmatige (commerciële) organisaties stellen we ons natuurlijk
dienstverlenend op. Wel verwachten wij een professionele open en eerlijke houding.
Wanneer het hieraan schort, zoals bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken, zal dit
gevolgen hebben voor de mate waarin wij een helpende hand bieden.
We kennen naast vergunde evenementen ook meldingsplichtige evenementen en
evenementen met een meerjarenvergunning. De aanvraag moet wel tijdig, volledig en
kwalitatief goed worden ingediend. Dit kan per evenement en bijbehorend risicoprofiel
maatwerk zijn, noodzaak is dat wij als gemeente en ook de hulpdiensten een goede
beoordeling kunnen maken. Met een evenementenkalender willen we vooraf sturen op
belasting van de locaties, de inzet van diensten en het informeren van belanghebbenden
zoals omwonenden. De kalender geeft geen recht op een vergunning, dat bepaalt de toets
van de aanvraag. Een evenement wordt pas op de kalender gezet als de vergunning
verleend is.
Ons inziens kan het leuker worden indien organisatoren van evenementen actief
betrokken worden bij het vaststellen van een evenementenkalender en er gelegenheid wordt
geboden om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen organisatoren en gemeente
van elkaar leren om zo te komen tot betere, duurzamere en veiligere evenementen.

Kosten van de behandeling van aanvragen
Het in behandeling nemen van een aanvraag om een evenement te mogen organiseren kost
de gemeenschap geld. Er is onderscheid te maken tussen relatief kleine, lokale en door
vrijwilligers georganiseerde evenementen en grootschalige en commerciële evenementen.
Daar is deels al aan tegemoet gekomen middels de uitbreiding van de meldingsplichtige
evenementen en de meerjarenvergunning. In de legesverordening is bepaald dat de
organisator leges moet betalen voor het in behandeling nemen van een
vergunningaanvraag. De opbrengsten van een evenement zijn voor de ondernemer. Wij
vinden het niet terecht dat de kosten van het evenement op de gemeenschap worden
afgewenteld. Op dit moment zijn de grootschalige, door commerciële partijen georganiseerde
evenementen verre van kostendekkend. We vinden dat de leges voor het behandelen van
vergunningsaanvragen voor dit soort evenementen (de bekende B- en C evenementen)
kostendekkend moeten zijn. De leges voor meer kleinschalige evenementen hoeven niet
kostendekkend te zijn. Wanneer de evenementen aantoonbaar ten behoeve van het groter
belang worden georganiseerd, zonder het oogmerk van organisaties of mensen om er zelf
financieel beter van te worden, worden geen leges geheven.
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Slotwoord
Het laten plaatsvinden van evenementen heeft zowel voor- als nadelen. Voor de bezoekers
is het een feest, omwonenden ervaren dat soms toch wel anders. We gunnen mensen een
feestje en ook gunnen we anderen hun rust. Met deze visie trachten wij een balans
daartussen te vinden. Zoals gezegd: in Sint Anthonis waarderen wij een “goed” feest.
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