
D66 Rocourt 
vragen concept evenementenbeleid:
 Welke definitie en criteria gelden bij 'past bij karakter en schaal van Heemstede'?

Hiervoor zijn geen definitie en criteria opgesteld. Deze formulering stelt in staat 
maatwerk te leveren en op basis van ervaring met bestaande evenementen en het 
gevoelen in de samenleving daarover mee te nemen in de beoordeling. Evenementen zijn 
in ontwikkeling waardoor het formuleren van een definitie en criteria beperkend zou 
kunnen werken. Per evenement wordt beoordeeld of het evenement bij de identiteit van 
Heemstede past. 

 Hoe past een openlucht bioscoop of hardloopwedestrijd in de APV?

Zowel een openlucht bioscoop en een hardloopwedstrijd zijn voor publiek toegankelijke 
verrichtingen van vermaak, zoals bedoeld in artikel 2.24 APV. Voor deze evenementen is 
een vergunning op grond van artikel 2.25 APV vereist. Opgemerkt wordt dat een 
openlucht bioscoopvoorstelling niet hetzelfde is als een bioscoopvoorstelling in een 
bioscoop. Een hardloopwedstrijd op of aan de weg is niet hetzelfde als een sportwedstrijd 
op het terrein van de eigen vereniging. 

 Is een foodtruck festival hetzelfde als een braderie?

Een foodtruck festival is niet hetzelfde als een braderie. Het zijn verschillende activiteiten, 
maar beide zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, en dus 
evenementen. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester deze 
evenementen te organiseren (art 2:25 APV).

 We zetten in op duurzaamheid. Hoe wordt afvalscheiding en -inzameling geregeld?

Over afvalscheiding en -inzameling worden afspraken gemaakt met de organisator van 
het evenement die als voorwaarde in de vergunning worden opgenomen. De organisator 
is verantwoordelijk voor de afvalstromen conform die gemaakte afspraken.

 Hoe hard is de voorwaarde 'rookvrij' bij kinderevenementen, aangezien er sprake lijkt te 
zijn van 'verwachting' en 'gesprek'?

Er is geen harde voorwaarde gesteld voor het rookvrij zijn van evenementen waar 
kinderen bij aanwezig zijn. In de lijn die ook voor sportclubs geldt, verzoeken wij de 
organisator de ‘onderdelen’ van het evenement gericht op kinderen rookvrij te laten zijn. 
Zoals in het beleidsplan Sociaal Domein opgenomen wordt onderzocht of er juridische 
mogelijkheden zijn in de omgevingsvisie en / of de APV rookvrije zones op te nemen.

vragen evenementen in Heemstede in het kader van Formule 1 in Zandvoort.

 Is iets bekend over evenementen in Heemstede in het kader van Formule 1? Zijn er 
plannen ingediend?



Recent is een vergunning verleend voor een evenement in Heemstede in het kader van 
Formule 1. Het betreft een F1 uitzending in een openlucht bioscoop. Deze aanvraag is 
afgestemd met de gemeente Zandvoort. Meer plannen zijn tot op heden niet ingediend.

 En hoe is het college betrokken bij de voorgestelde evenementen in Zandvoort en de 
mogelijke toestroom en dus doorstroom van bezoekers door Heemstede?

De vergunningsaanvraag voor de F1 is in december 2019 bij de gemeente Zandvoort 
ingediend. Gemeente Zandvoort is hierbij de toetsende en vergunningverlenende 
organisatie. De gemeente Zandvoort weegt alle binnengekomen reacties bij het nemen van 
een besluit op de vergunningverlening. De verwachting is dat Zandvoort in februari 2020 de 
vergunning kan verlenen. Een belangrijk onderdeel bij deze vergunningaanvraag is het 
mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is door de organisatie DGP ontwikkeld samen met de 
gemeente Zandvoort, in afstemming met samenwerkingspartners zoals het Rijk, de 
Provincie, NS, ProRail, Connexxion en P+R locaties. Vanzelfsprekend zijn ook de 
buurgemeenten (waaronder Heemstede), brandweer en politie hier ook bij betrokken 
geweest. Als gemeente Heemstede hebben we, zowel tijdens bestuurlijk, als ambtelijk 
overleg, input kunnen leveren. Inzet vanuit Heemstede is: de verkeershinder voor inwoners 
zoveel mogelijk te beperken.
Voor vergunningsaanvragen voor side events in Zandvoort is de gemeente Zandvoort ook de 
toetsende en vergunningverlenende partij. Afgesproken is wel dat alle side events niet 
zelfstandig ook nog publiek-aantrekkende werking mogen hebben. De evenementen in 
Zandvoort zijn er specifiek op gericht bij te dragen aan de spreiding van in- en uitstroom. 


