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ONDERWERP 

Concept evenementenbeleid 

 

SAMENVATTING.  

Evenementen dragen bij aan de levendigheid en sfeer en hebben economische en 

maatschappelijke betekenis. Evenementen betekenen in positieve zin veel voor inwoners, 

ondernemers en bezoekers. Evenementen kunnen ook overlast voor omwonenden 

veroorzaken of veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom streeft de gemeente naar 

goed georganiseerde, veilige en over het jaar gespreide evenementen. De gemeente stelt 

een evenementenbeleid op om een duidelijk kader te stellen en inzicht te geven aan alle 

betrokkenen. Het concept evenementenbeleid wordt voorgelegd aan de commissie Middelen 

ten einde te bespreken of de relevante moties op bevredigende wijze in het beleid zijn 

verwerkt, alvorens het college en burgemeester overgaan tot vaststelling van het beleid. 

 

JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

 Collegebesluit Plan van aanpak opstellen evenementenbeleid 

 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

BESLUIT COLLEGE EN BURGEMEESTER 

1. Kennis te nemen van het concept evenementenbeleid; 

2. Dit concept voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen 

kenbaar te maken omtrent de wijze van verwerking van de moties in het beleid (B-

stuk). 

 

AANLEIDING 

Samen op weg naar een mooier, duurzamer en socialer Heemstede. De pijlers van het 

collegeakkoord 2018 - 2022 zijn sociaal - duurzaam - bestuurlijke vernieuwing en veilig. In 

lijn met deze pijlers wil de gemeente ruimte bieden aan evenementen en staat zij positief 

tegenover initiatieven om een evenementenweek te organiseren, zoals bedoeld in de motie 

evenementenweek. Een voorstel voor het afdoen van deze motie wordt in een afzonderlijke 

BBV aangeboden. Daarnaast zet Heemstede in op verduurzaming van evenementen. Dit 

sluit onder andere aan bij de motie ‘Sta op statiegeld’. Om bij te dragen aan het verminderen 

van plastic afval bij evenementen, heeft Heemstede besloten tot het aanschaffen van 

herbruikbare plastic glazen. In het evenementenbeleid wordt beschreven hoe organisatoren 

deze glazen kunnen inzetten bij evenementen. In lijn met de motie rookvrije generatie is in 

het evenementenbeleid opgenomen dat Heemstede streeft naar rookvrije evenementen voor 

kinderen. Het aanbrengen van toiletvoorzieningen bij een evenement kan als voorwaarde in 

een evenementenvergunning worden opgenomen, dit sluit aan bij de motie Openbare 

toiletten.  
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MOTIVERING 

Het beleid voorziet in een duidelijke aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning  

Het evenementenbeleid maakt inzichtelijk wat de regels rond evenementen zijn. Hierdoor 

wordt het voor organisatoren duidelijk waar zij bij het organiseren van evenementen aan 

moeten voldoen.  

 

Het beleid kan bijdragen aan het stimuleren van evenementen 

De gemeente staat positief tegenover initiatieven om evenementen te organiseren. Doordat 

het evenementenbeleid een duidelijk kader biedt, kan het bijdragen aan het stimuleren van 

evenementen.  

 

Het beleid beperkt de negatieve aspecten van evenementen  

Evenementen zorgen voor levendigheid en sfeer. Daardoor betekenen zij in positieve zin 

veel voor inwoners, ondernemers, en bezoekers. Evenementen kunnen echter ook overlast 

voor omwonenden bezorgen of veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom streeft 

Heemstede naar goed georganiseerde, veilige en over het jaar gespreide evenementen. 

Het evenementenbeleid draagt bij aan het beperken van de negatieve effecten door duidelijk 

te maken welke verantwoordelijkheden rond openbare orde en veiligheid bij de gemeente en 

welke bij de organisator liggen. Daarnaast heeft Heemstede zich geconformeerd aan het 

regionaal evenementenveiligheidsbeleid. Dit beleid heeft als doel de openbare orde en 

veiligheid rond evenementen in de regio te beheersen.  

 

Het beleid draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 

Heemstede zet in op verduurzaming van evenementen. Verschillende aspecten spelen 

hierbij een rol, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van afval, circulariteit, 

mobiliteitsmanagement, het sparen van groen en de bodem, het voorkomen van 

geluidshinder, energie- en waterbesparing en duurzaam inkopen. Heemstede heeft besloten 

tot de aanschaf van herbruikbare plastic glazen om zwerfafval te verminderen. Het 

evenementenbeleid beschrijft hoe organisatoren tegen een gereduceerd tarief gebruik 

kunnen maken van deze glazen. Zo draagt Heemstede bij aan het duurzamer doorgeven 

van onze gemeente aan volgende generaties. In de aanvraag voor de 

evenementenvergunning geeft de organisator aan op welke wijze hij bijdraagt aan onze 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

     

FINANCIËN 

- 

 

PLANNING/UITVOERING 

 

Fase & Besluitvorming Jan 2020 Feb 2020 Mrt 2020 Apr 2020 

Kennis nemen van concept beleid 
– college en burgemeester 

    

Zienswijze - commissie Middelen     

Verwerken zienswijze     

Vaststellen beleid – college en 
burgemeester 
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Dit beleid treedt na vaststelling in werking. 

 

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE  

Tijdens twee bijeenkomsten over de identiteit van Heemstede zijn de kenmerken van 

Heemstede besproken. Uitkomst is dat Heemstede bij uitstek een groene (woon-)gemeente 

is met een ruim aanbod van evenementen en vermaak in de eigen maar ook in de 

omliggende gemeenten. Om te komen tot evenementenbeleid is in vervolg op deze twee 

bijeenkomsten, in september 2019 gesproken met organisatoren van evenementen. Ook zijn 

in september 2019 straatinterviews gehouden. Dit praktijkonderzoek is op een aantal 

momenten en locaties gehouden, hierbij is gesproken met de mensen die ter plekke 

aanwezig waren. Dat betekent dat de resultaten van dit onderzoek indicatief zijn: over 

representativiteit kunnen geen uitspraken gedaan worden. De input is waar mogelijk 

verwerkt in het evenementenbeleid. 

 

Na vaststelling wordt het beleid gepubliceerd in “De Heemsteder”.  

 

DUURZAAMHEID 

Zoals bij de motivering al vermeld draagt het evenementenbeleid bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van Heemstede. Door de inzet van statiegeld glazen draagt 

Heemstede bij aan het verminderen van zwerfafval.  

 

BIJLAGEN:  

713851 Plan van aanpak evenementenbeleid 

720052 Concept evenementenbeleid 

720053 Bijlage 1 Overzicht van evenementen in Heemstede 

720055 Bijlage 2 Gebruikershandleiding 

720056 Bijlage 3 Infographic Aanvraagprocedure 

720057 Bijlage 4 Locatiebeschrijvingen 

706508 Motie Sta op statiegeld 

706510 Motie Rookvrije generatie 

706520 Motie Openbare toiletten 


