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1. Inleiding
Het uitvoeringsbeleid evenementenvergunning “Een feest(je) in Zeewolde”
dateert uit 2006. Delen (de indeling in categorieën) zijn overgenomen in de
Algemene plaatselijke verordening 2008 (APV) door middel van de tweede
wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2008. Het
evenementenbeleid ("Beleef Zeewolde!"; Beleid voor evenementen /
dorpsfeesten 2010 - 2013) wordt besproken door de gemeenteraad van
Zeewolde op 18 februari 2010.
Enkele onderdelen van het uitvoeringsbeleid evenementenvergunning
dienden nader omschreven te worden omdat daar in de afgelopen jaren
vragen over ontstonden. In dit uitvoeringsbeleid (“Evenementen in
Zeewolde”) wordt daarop een antwoord gegeven zodat voor iedereen
duidelijk is wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn bij het organiseren
van evenementen in de gemeente Zeewolde. “Evenementen in Zeewolde”sluit
aan bij het evenementenbeleid "Beleef Zeewolde!".
2. Reikwijdte
“Evenementen in Zeewolde”; Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning
2010 is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente Zeewolde
en zal ingaan op 24 februari 2010.
Het uitvoeringsbeleid "Een feest(je) in Zeewolde" is bij inwerkingtreding van
dit beleid ingetrokken.
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3. Indeling in categorieën
In het uitvoeringsbeleid in 2006 is een indeling in categorieën ingevoerd. In
2009 is dit overgenomen in de APV door middel van de tweede
wijzigingsverordening van de APV.
Voor kleine feesten, zoals een buurtfeest, geldt geen vergunningsplicht, maar
volstaat een melding. In de APV wordt een aantal regels opgesteld waaraan
voldaan moet worden om als klein evenement (categorie 1) te worden
aangemerkt.
Grotere evenementen kunnen vallen onder de categorieën 2 en 3. De criteria
hiervoor zijn ook opgenomen in de tweede wijziging van de APV.
Categorie 1:
Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen;
Het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 24.00 uur;
Het geluidsniveau blijft beneden de 65 dB(A) , gemeten op een afstand van 50
meter vanaf het evenement;
Het evenement vindt niet plaats op een doorgaande rijbaan, (brom)fietspad
of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
Er worden slechts makkelijk verplaatsbare objecten geplaatst;
Er zijn een coördinator en een organisator aanwezig, die functioneren als
aanspreekpunt voor de gemeente en de hulpdiensten;
De organisator heeft minimaal een week voorafgaand aan het evenement
daarvan melding gedaan aan de burgemeester.
Categorie 2:
Evenementen met 100 tot 500 deelnemers, zonder live-optredens van bands
of dj's of risicovolle activiteiten.
Categorie 3:
Evenementen met meer dan 500 deelnemers en/of live-optredens van bands
of dj's en/of risicovolle activiteiten en/of waarbij inzet van hulpdiensten
wordt verwacht.
3.1 Categorie 2 en 3
Een vergunning voor een evenement in categorie 2 wordt minimaal acht
weken van tevoren aangevraagd. De gemeente vraagt - alvorens een besluit
op de aanvraag te nemen - advies aan politie, brandweer, GGD en andere
specialisten.
Bij grote en risicovolle1 evenementen (categorie 3) is een goede organisatie
met duidelijke regels vereist. Hoewel de vergunninghouder primair
verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid van de bezoekers op
het evenemententerrein, zal extra politie-inzet vereist zijn om de openbare
orde en veiligheid ook buiten het evenemententerrein te kunnen handhaven.

1

Risico's worden gevormd door de activiteiten die tijdens het evenement
worden uitgevoerd, de doelgroep, het aantal bezoekers of deelnemers, het
tijdstip, de locatie etc. Een evenement rondom open water levert
bijvoorbeeld meer risico op dan een evenement op het evenemententerrein.
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Daarom moeten de evenementen uit deze categorie ruim van tevoren
aangemeld worden zodat ze geplaatst kunnen worden op de regionale
evenementenkalender. In verband met de ter inzage legging en afstemming
tussen organisator en hulpdiensten moet de vergunning minimaal veertien
weken van tevoren aangevraagd worden.
De belangrijkste voorschriften waaraan een organisator van een evenement
moet voldoen zijn:
Categorie 2 en 3:
- De organisator is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en de
veiligheid op het evenemententerrein.
- De vergunning dient – compleet ingevuld en voorzien van de vereiste
bijlagen - acht weken van tevoren aangevraagd te zijn. (Voor categorie 3
veertien weken.)
- Er kan een calamiteitenplan geëist worden. (Voor categorie 3 verplicht).
- De organisator informeert de omwonenden minimaal tien dagen van
tevoren en zorgt voor tijdige publicatie in Zeewolde Actueel.
- Voor de beveiliging van het evenement dient een gecertificeerd
beveiligingsbureau ingeschakeld te worden. De namen en
certificeringsnummers van de beveiligers moeten doorgegeven worden aan
de politie.
- De organisator is verantwoordelijk voor een vlotte verkeersdoorstroming
tijdens het evenement. Hij / zij dient maatregelen te nemen zoals het
verwijzen naar parkeergelegenheid en/of het inzetten van verkeersregelaars.
Bij afzetting van doorgaande wegen dient een verkeerscirculatieplan
ingeleverd te worden.
- Het gehele evenemententerrein dient voldoende verlicht te zijn.
- De organisator regelt een noodvoorziening voor elektriciteit.
- Een evenement moet voldoen aan de hygiënerichtlijnen voor
publieksevenementen, zoals geadviseerd door de GGD en de Voedsel- en
Warenautoriteit.
- De constructie van tenten, podia en overige werken is onderworpen aan het
toezicht van de brandweer Zeewolde en de inspecteurs van de afdeling
Veiligheid, Bouw- en Woningtoezicht. Voordat bezoekers toegelaten mogen
worden, dienen de constructies en veiligheidsmaatregelen goedgekeurd te
zijn door de preventiemedewerker van de brandweer Zeewolde.
- Er moet voldaan worden aan de voorschriften die de brandweer stelt, zoals
het vrijhouden van brandkranen en het gebruik van brandwerende
materialen. Deze voorschriften staan eveneens vermeld in het draaiboek van
de gemeente Zeewolde.
- Het is verboden objecten (tenten etc.) zonder toestemming van een
gemeentefunctionaris in de bestrating te verankeren.
Voor het overige is de vergunning toegespitst op de situatie van elk
evenement.
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Extra voorschriften voor categorie 3:
- Aanmelding voor de regionale evenementenkalender voor 1 november van
het voorafgaande jaar.
- Vooroverleg met politie en brandweer is vereist, bij voorkeur in een zeer
vroeg stadium.
- Bij risicovolle evenementen of evenementen met een maximum aantal
bezoekers moet het evenemententerrein afgezet worden zodat het aantal
bezoekers geteld kan worden en zo nodig gefouilleerd.
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4. Tijden
4.1 Begintijden
De begintijd van het evenement wordt per evenement bepaald, maar mag in
de regel niet voor 10.00 uur liggen.
Op zondag (en feestdagen) is de Zondagswet van toepassing. In de praktijk
gaat het dan met name om de artikelen 3 en 4. De volledige tekst van
genoemde artikelen staat afgedrukt in bijlage 1.
Artikel 4 van de wet schrijft voor, dat evenementen op zondag niet vóór 13.00
uur mogen beginnen. Wel kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen.
Artikel 3 van de wet wordt toegepast bij geluiddragende evenementen. In
principe is het verboden een dergelijk evenement op zondag te houden. Wel
kan de burgemeester hiervan ontheffing verlenen, zij het alleen voor het
tijdvak ná 13.00 uur.
In beide artikelen worden Hemelvaartsdag en 1e Kerstdag aan de zondag
gelijkgesteld.
4.2 Eindtijden
De volgende eindtijden worden gehanteerd:
Woonkern Zeewolde (inclusief Woldstrand en Erkemederstrand):
- Buitenevenement tot 01.00 uur
- Binnenevenement tot 02.00 uur
Voor het buitengebied kan een eindtijd van 02.00 uur gehanteerd worden.
Deze eindtijden gelden voor de categorieën 2 en 3.
Voor categorie 1 geldt – zoals bepaald in de APV - een eindtijd van 24.00 uur.
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5. Locaties
In principe moeten alle evenementen met meer dan 100 bezoekers (categorie
2 en 3) op het evenemententerrein plaatsvinden, omdat dat voor de
omwonenden de minste overlast geeft. Het evenemententerrein ligt op de
hoek van de Zuiderzeeweg en de Horsterweg. Het is uitgerust met
faciliteiten die een goed verloop van het evenement ondersteunen
(elektriciteit, ringriolering). Er kunnen goede redenen zijn om toch een
ander terrein te kiezen. Voorbeelden:
Sailwolde bij de haven.
Nacht van Zeewolde bij de organiserende ondernemers.
Opening van een bedrijfspand bij het betreffende pand.
Die reden dient dan aangegeven te worden op het aanvraagformulier.
5.1 Woldstrand
Het Woldstrand kent geen goede calamiteitenroute en is bovendien
gesitueerd dicht bij een woonwijk. Geluidsoverlast wordt (afhankelijk van
klimatologische omstandigheden) ervaren door omwonenden in Zeewolde en
in Harderwijk. Om overlast te beperken voor de nabijliggende woonwijken
(toestroom en afvoer van een groot aantal bezoekers, geluidsoverlast) en de
inwoners van gemeenten aan de overzijde van het Wolderwijd
(geluidsoverlast) , gelden onderstaande beperkingen:
Het Woldstrand voor evenementen categorie 3 uitsluitend te gebruiken
vanaf Goudhaver in zuidelijke richting, maximaal twee maal per jaar.
5.2 Erkemederstrand
Bij het Erkemederstrand is een evenemententerrein gevestigd, waarbij veel
parkeergelegenheid beschikbaar is. De calamiteitenroute is redelijk tot goed,
als er verkeersmaatregelen genomen worden.
Geluidsoverlast wordt ervaren in de gemeenten Putten en Ermelo,
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. De geluidsnormen die ook
voor evenementen op andere locaties gelden, moeten voldoende waarborg
bieden om de geluidsoverlast voor de gemeenten aan de andere kant van het
Veluwemeer te beperken.
Om de geluidsoverlast voor inwoners van gemeenten aan de overzijde van
het Wolderwijd te beperken wordt een maximum gesteld aan het aantal
evenementen categorie 3 dat op deze locatie gehouden kan worden. Het
maximum wordt gesteld op tien, waarvan maximaal vijf aaneengesloten.
5.3 Kermis op parkeerterrein aan de Pioniersweg
In Zeewolde wordt 2 x per jaar de gelegenheid geboden een kermis te
houden. Het evenemententerrein aan de Horsterweg is bij slecht weer niet
geschikt voor de zware attracties. Daarom is in 2009 geëxperimenteerd met
het houden van de kermis op het parkeerterrein aan de Pioniersweg. Hoewel
er wel sprake is van vermindering van de parkeergelegenheid, is besloten dit
experiment voort te zetten tot het evenemententerrein wellicht in de
toekomst geschikt gemaakt is voor de kermis door middel van het plaatsen
van verhardingstegels.
Het verbeteren van het evenemententerrein door middel van het (eventueel
gedeeltelijk) verharden zal de komende jaren onderzocht worden. Door het
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(gedeeltelijk) verharden van het terrein is het geschikt te maken voor alle
evenementen.
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6. Spreiding van evenementen, specifiek kermis, circus, grote shows en
braderie
Evenementen verlevendigen het dorp, maar kunnen ook zorgen voor overlast
(geluid, toestroom bezoekers, verminderde parkeergelegenheid, verminderde
doorstroom van het winkelend publiek). Daarom wordt voor enkele soorten
van evenementen een spreiding vastgesteld.
Voor alle evenementen geldt dat datum en tijdstip wordt beoordeeld door
rekening te houden met de regionale evenementenkalender. Dan is vooral
het aspect van belang of er per evenement voldoende inzet van de
hulpdiensten beschikbaar is. Voorkomen moet worden dat de openbare orde
in gevaar komt door het houden van een evenement.
Tussen een kermis en circus in de woonkern wordt steeds zes weken gepland.
De kermis wordt in de woonkern twee maal per jaar georganiseerd door de
Stichting Dorpsevenementen.
Er is ruimte voor twee maal per jaar een circus in de woonkern. Hiervoor
geldt een roulatiesysteem. De vergunning wordt verleend aan het circus aan
wie het langst geleden een vergunning verleend werd. Uiteraard moet er dan
wel een aanvraag ingediend zijn.
Regelmatig wordt een aanvraag ingediend voor monstertruckshows of een
vergelijkbaar evenement. Hiervoor wordt maximaal één vergunning per jaar
verleend. Voor de diverse aanbieders geldt eveneens een roulatiesysteem,
vergelijkbaar met die voor het circus. De tussenliggende periode van zes
weken tussen kermis en circus geldt ook voor deze shows.
Maximaal worden zeven vergunningen verleend voor grote of middelgrote
braderieën (meer dan twintig kramen). Tussen het houden van deze
braderieën wordt een periode van minimaal één week gehanteerd.
De Stichting Dorpsevenementen organiseert vijf braderieën per jaar.
Daarnaast organiseert het organisatiebureau “Frits Amusement” twee
braderieën per jaar. Daarmee heeft het aantal aanvragen voor een
(middel)grote braderie het maximum bereikt.
Tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld de Nacht van Zeewolde of
Sailwolde, kunnen ook kramen geplaatst worden. De verkoop via kramen is
echter ondergeschikt aan dat betreffende evenement. Daarom worden deze
braderievormen niet betrokken in de spreiding en het maximumstelsel van
(middel)grote braderieën.
Incidenteel worden aanvragen ingediend voor een kleine braderie (minder
dan twintig kramen). Deze aanvragen worden ook niet betrokken in de
spreiding en het maximumstelsel van (middel)grote braderieën.
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7. Geluid
7.1 Geluidsnorm evenementen
In het algemeen geldt: “dat het equivalente geluidsniveau (Laeq) veroorzaakt
door het evenement invallend op de gevel van de meest nabij gelegen
geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan 70 à 75 dB(A)”.
Deze norm is gebaseerd op de uitgangspunten van de nota “Evenementen
met een luidruchtig karakter”, die in 1996 vanuit de Inspectie Milieuhygiëne
Limburg is verschenen. Uit jurisprudentie blijkt, dat de uitgangspunten van
deze nota door de rechter “niet als onredelijk worden geacht”.
Genoemd geluidniveau is exclusief meteocorrectieterm (meewindcondities)
en muziekstraffactor. Dit betekent dat het hier gaat om het tijdens het
evenement daadwerkelijk optredende geluidsniveau. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen dag- , avond- en nachtperiode en er is verder
geen zogenaamde bedrijfsduurcorrectie toegepast. De aangegeven waarde is
exclusief gevelreflectie en betreft daarom zogenaamd invallend geluid.
Naast de dB(A) norm, wordt ook een dB(C) norm aan het evenement gesteld.
Deze is afhankelijk van het soort evenement en de locatie. De dB(A) norm
wordt gehanteerd voor het algemene geluidsniveau. De dB(C) norm richt zich
specifiek op de bastonen. 2
In overeenstemming met andere gemeenten worden de maximum
geluidsnormen voor evenementen als volgt vastgesteld:
Voor evenementen categorie 2 en 3 geldt dat het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) - veroorzaakt door het evenement - invallend op de
gevel van de meest nabij gelegen geluidsgevoelige bestemmingen niet meer
mag bedragen dan 70 dB(A) en 85 dB(C).
In het centrum (Kerkplein / Raadhuisplein / Horsterplein) geldt een
geluidsnorm van 85dB(A) en 100 dB(C). Dit betekent niet dat er op deze
locaties een hoger geluidsniveau getolereerd wordt, maar komt voort uit het
feit dat de controleplaats (de gevels van de meest nabijgelegen
geluidsgevoelige bestemmingen) dichterbij de geluidsbron gelegen zijn.

2

De C en de A staan voor het toegepaste filter in de geluidmeter. Tot een
bepaald geluidniveau (ca. 55 – 60 dB) volgt het A-filter de gevoeligheid van
het menselijk oor voor de verschillende frequenties. Bij hogere geluidniveaus
klopt dit A-filter niet meer goed. Met name in de lage frequenties wordt het
menselijk gehoor dan gevoeliger. Dit betekent dat muziek met veel lage
frequenties hinderlijker wordt ervaren bij hoge geluidniveaus dan bij
niveaus onder de 60 dB. Om de woonomgeving ook voor met name house- en
dancemuziek (grote bijdrage van lage frequenties) in voldoende mate te
beschermen is daarom een norm met een zogenaamd C-filter noodzakelijk.
Deze norm biedt in tegenstelling tot een norm in dB(A) betere
beschermingsmogelijkheden voor de woonomgeving tegen – met name – de
bastonen.
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8. Keuze van evenementen
In principe is ieder evenement welkom. Het kan echter zijn dat in verband
met de veiligheid of het beperken van overlast een keuze gemaakt zal
moeten worden welk evenement voorrang krijgt boven een ander
evenement.
Als er drie grote evenementen aangemeld worden op het Woldstrand zal een
keuze gemaakt moeten worden welke evenementen vergund worden en welk
evenement geweigerd. In volgorde van belangrijkheid worden de volgende
criteria gehanteerd, zodat een duidelijke en transparante belangenafweging
kan plaatsvinden.
1. Bij de evaluatie een goede beoordeling door gemeente en ketenpartners
van hetzelfde evenement in het voorgaande jaar en/of een goede
beoordeling van een evenement georganiseerd door de betreffende
organisator.
2. Degelijke voorbereiding wat blijkt uit aanvraagformulier en de
bijbehorende stukken.
3. De vergunning is aangevraagd voor 1 januari van het jaar waarin het
evenement zal plaatsvinden én er is het voorgaande jaar ook een
vergunning verleend.
Daarnaast zal bij uitzonderlijke evenementen of uitzonderlijke
omstandigheden een beslissing gevraagd worden van het college van
burgemeester en wethouders.
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9. Een waarborgsom
Het evenemententerrein aan de Horsterweg is ingericht om grootschalige
evenementen te laten plaatsvinden. Ook bij normaal gebruik zal het terrein
onderhoud vergen. Bij sommige evenementen kan voorzien worden dat
gemeentelijke voorzieningen buitenproportioneel beschadigd kunnen raken.
In die gevallen kan de gemeente de organisator van het evenement een
waarborgsom opleggen.
10. Faciliteiten van de gemeente
Een evenement draait niet om de vergunning, maar om het feestje. De
organisator heeft meer te doen dan het invullen van formulieren en het
beantwoorden van vragen van de gemeenteambtenaar.
Het aanleveren van alle gegevens versnelt en vergemakkelijkt de
vergunningsprocedure.
Voor de aanvraag zijn beschikbaar (ook digitaal):
- Een aanvraagformulier met toelichting
- Een format calamiteitenplan
- Een draaiboek waarin allerlei zaken vermeld staan die te maken hebben
met het organiseren van een evenement.
In de loop van 2010 zal het draaiboek geactualiseerd worden.
Daarin zullen per locatie calamiteitenroutes en verkeersplannen worden
opgenomen.
Het beleid ten aanzien van het faciliteren van materialen staat beschreven in
"Beleef Zeewolde!", Beleid voor evenementen / dorpsfeesten in Zeewolde 2010
- 2013.
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Bijlage 1: Juridisch kader
Tweede wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2008
Artikel 2:25 Evenement
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te
organiseren.
2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
b. het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaatsvindt;
c. het geluidsniveau beneden de 65 dB(A) blijft, gemeten op een afstand
van 50 meter vanaf het evenement;
d. het evenement niet plaatsvindt op een doorgaande rijbaan,
(brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en
de hulpdiensten;
e. slechts makkelijk verplaatsbare objecten worden geplaatst;
f. er een coördinator en een organisator, tevens zijnde een coördinator,
aanwezig is, die functioneren als aanspreekpunt voor de gemeente en de
hulpdiensten;
g. de organisator minimaal een week voorafgaand aan het evenement
daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
h. voor het overige voldaan wordt aan de door het college vastgestelde
regels met betrekking tot het houden van kleine evenementen.
3. De burgemeester kan binnen vijf dagen na ontvangst van de melding
besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te
verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
4. De burgemeester neemt het besluit op de aanvraag om vergunning als
bedoeld in het eerste lid
a. bij evenementen met 100 tot 500 deelnemers, zonder live-optredens
van bands of dj's of risicovolle activiteiten, waarbij geen inzet van
hulpdiensten wordt verwacht, binnen 8 weken na de dag waarop de
aanvraag is ontvangen;
b. bij evenementen met meer dan 500 deelnemers en/of live-optredens
van bands of dj's en/of risicovolle activiteiten en/of waarbij inzet van
hulpdiensten wordt verwacht, binnen veertien weken na de dag waarop
de aanvraag ontvangen is.
5. De burgemeester kan zijn besluit op de aanvraag om vergunning als
bedoeld in het eerste lid voor ten hoogste acht weken verdagen.
6. Het verbod voor het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de
weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10
juncto artikel 148 van de Wegenverkeersweg 1994.
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Zondagswet
Artikel 3
1. Het is verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken,
dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking
hoorbaar is.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op uitingen tijdens
geoorloofde samenkomsten tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging, vergaderingen of betogingen als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties. Voor zover dat vereist is ter voorkoming van gerucht
dat de viering van de Zondag en de openbare rust op de Zondag ernstig
verstoort, voegt de burgemeester aan de voorschriften en beperkingen
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties
voorschriften en beperkingen toe met betrekking tot het geluidsniveau en
met betrekking tot het gebruik van geluidsapparaten, of worden door hem
aanwijzingen ter zake gegeven.
3. Voor andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid kan de
burgemeester voor de tijd na 13 uur ontheffing verlenen van het bepaalde in
het eerste lid; de gemeenteraad kan ter zake regels stellen.
Artikel 4
1. Het is verboden op Zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te
houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.
2. De gemeenteraad kan bij plaatselijke verordening voor de tijd na 13 uur
voor door hem aan te wijzen openbare vermakelijkheden eenzelfde verbod
vaststellen als in het eerste lid vervat.
3. De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde bij
het eerste en krachtens het tweede lid; de gemeenteraad kan terzake regels
stellen.
4. Ten aanzien van openbare vermakelijkheden, waarvan redelijkerwijze
geen beletselen voor de viering van de Zondag en geen verstoring van de
openbare rust op de Zondag zijn te duchten, wordt bij algemene maatregel
van bestuur bepaald, dat zij niet als openbare vermakelijkheden in de zin
van deze wet zullen worden beschouwd.

