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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Veiligheid rond publieksevenementen staat volop in de aandacht. Ook in  

Zuid-Holland Zuid is een groeiende behoefte aan regionale afstemming bij evenementen. 

Onderzoeksresultaten van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), incidenten 

tijdens publieksevenementen zijn aanleiding geweest tot het opstarten van het project 

multidisciplinair veiligheidsbeleid bij publieksevenementen in de veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid (VRZHZ). Door het bestuur van de VRZHZ en door het regionaal college 

ZHZ is opdracht gegeven om te komen tot een multidisciplinair veiligheidsbeleid 

publieksevenementen Zuid-Holland Zuid. 

 

1.1 Doel van het project 

Het project beoogt multidisciplinair veiligheidsbeleid op het gebied van de werkwijze, 

advisering en afstemming van vergunningverlening bij publieksevenementen. 

 

1.2 Projectstructuur 

Om uitvoering te geven zijn een stuurgroep en een projectgroep opgericht. Door de 

stuurgroep zijn uitgangspunten voor de uitvoering van de opdracht benoemd. De 

projectgroep is met deze uitgangspunten aan de slag gegaan. Daarbij heeft de 

projectgroep studie gedaan naar ontwikkelingen op het gebied van evenementenbeleid 

op landelijk niveau, diverse veiligheidsregio’s en gemeenten. De projectgroep heeft 

daarnaast de landelijke handreiking evenementenveiligheid als richting gebruikt voor 

deze handreiking publieksevenementen ZHZ.  

 

1.3 Uniforme werkwijze 

In deze handreiking wordt de uniforme werkwijze vertaald naar processen en producten. 

De handreiking vervangt de wet- en regelgeving van het bevoegd gezag niet, maar zorgt 

voor uniformiteit en verbinding in aanpak en uitvoering. De handreiking levert een kader 

aan voor de uniforme werkwijze ten aanzien van publieksevenementen, maar laat ruimte 

om lokaal maatwerk toe te passen. 

 

1.4 Definitie publieksevenementen 

In deze handreiking wordt onder een evenement verstaan: elk voor het publiek 

toegankelijke verrichting van vermaak. Het is verboden om zonder vergunning van de 

burgemeester een evenement te organiseren. Deze plicht tot het aanvragen van een 

vergunning is neergelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 

betreffende gemeente.  

 

1.5 Bijzondere wet- en regelgeving 

Naast de aanvraag en vergunningverlening voor publieksevenementen kan ook sprake 

zijn van onderwerpen waar bijzondere wet- en regelgeving op van toepassing is. Voor 

deze onderwerpen kan sprake zijn van de verplichting – naast de 

evenementenvergunning – een melding, vergunning, ontheffing of verklaring van geen 

bezwaar aan te vragen bij het bevoegd gezag. Ter illustratie: voor een evenement 

waarvoor geen evenementenvergunning noodzakelijk is mogelijk wel een ontheffing 

Drank- en Horecawet vereist is. In de handreiking worden de termijnen van behandeling 

van de benodigde vergunningen op elkaar afgestemd. Het zichtbaar maken van deze 

meldingen, vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar worden 

gekoppeld aan de evenementenkalender.  

 

1.6 Digitalisering van de werkwijze  

Om het multidisciplinaire veiligheidsbeleid op een eenduidige wijze te verwerken en op te 

slaan wordt gebruik gemaakt van een digitaal systeem waarin aanvragen, vergunningen 

en adviezen worden opgeslagen. Dit systeem draagt eraan bij dat per evenement de 

adviezen van elkaar gezien kunnen worden. De opgeleverde producten worden per 

evenement opgeslagen en zijn voor de gebruikers digitaal beschikbaar. Het systeem 

voorziet daarnaast in een kalenderfunctie. Deze werkwijze draagt bij aan een 
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gestructureerde en overzichtelijke advisering bij evenementen. Tevens dient dit het 

systeem als archief voor evenementen en kan als naslagwerk gebruikt worden.  

 

1.7 Rol gemeente 

Deze handreiking stelt de gemeente aan als regisseur van het evenementenproces, van 

aanvraag tot vergunningverlening. De gemeente verbindt de verschillende disciplines en 

vakmensen en weet daarmee te komen tot synergie. De gemeente als regisseur heeft 

feeling met de verschillende disciplines en weet goed om te gaan met de adviezen van de 

(hulp)diensten.  

 

Het bevoegd gezag stelt voorwaarden aan de organiserende partij. Het bevoegd gezag 

geeft daarnaast nog leiding aan het toezicht op de veiligheidsmaatregelen vooraf, tijdens 

en na het evenement. 

 

1.8 Leeswijzer handreiking 

Hoofdstuk 1 bevat een korte inleiding van de handreiking.  

 

Hoofdstuk 2 ‘Van aanvraag tot evenement stapsgewijs’ beschrijft de zeven stappen die 

doorlopen worden om te komen tot een goed georganiseerd evenement. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van de producten die aangereikt worden. 

 

In de bijlagen zijn de producten opgenomen die in de handreiking zijn genoemd.  
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Hoofdstuk 2 Van aanvraag tot evenement stapsgewijs 

In dit hoofdstuk wordt het traject van aanvraag tot vergunningverlening doorlopen. Doel 

hiervan is inzichtelijk te maken welke stappen in het traject gezet worden. De manier van 

aanvraag, melden en adviseren bij evenementen komen aan de orde. De processtappen 

in dit traject en de indicatoren voor advisering zijn regionaal uniform vastgesteld. In 

bijlage 6 is een visualisatie van het traject zichtbaar.  

 

Stap 1: Vooraankondiging, melding of vergunningaanvraag evenementen 

Vooraankondigingen hebben tot doel de gemeenten in een vroegtijdig stadium kennis te 

laten nemen van een gepland evenement. In het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar 

waarin het evenement plaatsvindt benadert de gemeente aanvragers om een 

vooraankondiging van het evenement in te dienen. Een vooraankondiging geeft geen 

garanties (en heeft geen juridische consequenties). De gemeente heeft een stimulerende 

rol bij het verkrijgen van de vooraankondigingen. Aanvragen van evenementen kunnen 

gedurende het kalenderjaar gewoon ingediend worden en doorlopen het 

vergunningstraject. 

 

De vooraankondigingen geven gemeenten en (hulp)diensten in vroegtijdig stadium 

inzicht in hun capaciteitsplanning en de mogelijkheid tot spreiden van (grootschalige) 

evenementen. Samenloop van evenementen wordt vroegtijdig gesignaleerd, 

organisatiedruk bij diensten wordt voorkomen en de mogelijkheid om spreiding toe te 

passen ontstaat. Het bevoegd gezag behoudt zich het recht voor vergunningaanvragen te 

beoordelen en af te wijzen. 

 

Meldingen van een evenement of aanvragen van een vergunning vinden plaats door de 

aanvrager bij de gemeente. Om te bepalen of sprake is van een melding of een 

vergunningaanvraag vult de aanvrager een aantal vragen in op basis van de eisen uit de 

lokale APV. Na het invullen van deze vragen blijkt of volstaan wordt met een melding of 

dat een vergunningaanvraag noodzakelijk is. Als het bij een melding blijft, krijgt de 

aanvrager na het invullen van deze vragen het bericht dat melding is gedaan en dat het 

evenement georganiseerd kan worden binnen de gestelde eisen in de plaatselijke APV. 

Is een vergunningaanvraag noodzakelijk, dan wordt de aanvrager verplicht een 

vergunningaanvraag in te dienen. 

 

Vooraankondigingen, meldingen van evenementen en aanvragen van vergunningen van 

evenementen worden door de gemeente in de evenementenkalender geplaatst. 

(§3.1 uniforme wijze aanvragen publieksevenementen, §3.5 werkwijze 

vooraankondigingen, §3.6 evenementenkalender en §3.9 evenementenloket) 

 

Stap 2: behandelaanpak bepalen 

De gemeente oefent de risicoscan uit op de aanvraag voor het evenement. Met behulp 

van de risicoscan bepaalt de gemeente de categorie (A, B of C) van het evenement. De 

categorie is richtinggevend voor de behandelaanpak.  

(§3.2 categorisering van publieksevenementen, §3.3 risicoscan en §3.4 behandelaanpak- 

en termijnen) 

 

Stap 3: signaleren en adviseren 

Afhankelijk van de categorie wordt een monodisciplinair of multidisciplinair adviestraject  

gestart. De gemeente vraagt advies bij de (hulp)diensten. Het advies, monodisciplinair of 

multidisciplinair, wordt opgesteld met input van dienst(en), gemeente en daar waar 

gewenst de aanvrager. Bij de multidisciplinaire advisering kan gebruik gemaakt worden 

van de risicoanalyse. Risico’s worden hierdoor inzichtelijk, de impact van de risico’s 

ingeschat, de inzet van capaciteit (mensen en middelen) bepaald. Een toezicht- en 

handhavingsarrangement maakt onderdeel uit van het adviestraject. 

(§3.7 adviestraject) 
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Stap 4: vergunning evenement 

Aan de hand van het advies wordt de strategie bij het evenement vastgesteld en kunnen 

de maatregelen worden bepaald. De betrokken partijen hebben hierover met elkaar 

afspraken gemaakt. De gemeente stelt, naar aanleiding van het advies 

(monodisciplinair/multidisciplinair), de vergunning op en laat deze goedkeuren door de 

burgemeester als het bevoegd gezag.  

(§3.7 adviestraject) 

 

Stap 5: operationele voorbereiding 

De operationele voorbereiding bestaat uit het invullen van de gestelde voorwaarden en 

gemaakte afspraken voortkomend uit het advies. De voorbereiding van de diensten op 

het evenement geschiedt op monodisciplinaire basis. Deze voorbereiding is een 

eigenstandige verantwoordelijkheid. 

 

Stap 6: uitvoeren van het evenement 

Na het doorlopen van voorgaande stappen vindt het evenement plaats. Door de gestelde 

voorwaarden in de vergunning zijn de maatregelen en voorzieningen die betrekking 

hebben op het evenement vastgelegd. Door middel van toezicht en handhaving is het 

mogelijk te sturen op het verloop van het evenement. De gemeente is in eerste instantie 

verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In de aanloop naar het evenement zijn 

afspraken hierover vastgelegd in een toezicht- en handhavingsarrangement. 

  

Stap 7: evalueren en verbeteren 

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden kan door de gemeente een evaluatie worden 

georganiseerd. De evaluatie kan tevens dienen als vooroverleg voor een volgende editie. 

De gemeente benadert daar de diensten en overige betrokkenen voor. Het evalueren van 

evenementen is niet gekoppeld aan een categorie zodat, daar waar gewenst, elk 

evenement geëvalueerd kan worden. De gemeente kan door de diensten verzocht 

worden een evaluatie te organiseren. Evenementen waarbij multidisciplinair geadviseerd 

is worden altijd geëvalueerd. De evaluatie van het evenement wordt vastgelegd en bij 

het evenementendossier gevoegd. 

(§3.8 evaluatie van evenementen) 

 

Stappen in deze handreiking 

Afhankelijk van de situatie en het evenement doorlopen gemeenten en (hulp)diensten 

alle zeven stappen. Het kan zijn dat een evenement is af te doen met een 

standaardvergunning zodat het proces na stap 2 afgerond is. De volgorde van de stappen 

blijft hetzelfde. 
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Hoofdstuk 3 Producten  

In dit hoofdstuk worden de producten beschreven die bij de uniforme werkwijze ten 

aanzien van publieksevenementen gehanteerd worden. Met deze producten wordt 

beoogd de samenwerking te vergroten en efficiency te behalen. 

 

Als te realiseren producten zijn benoemd: 

3.1 Uniforme wijze aanvragen publieksevenementen; 

3.2 Categorisering van publieksevenementen; 

3.3  Risicoscan; 

3.4 Termijnen; 

3.5  Werkwijze vooraankondigingen;  

3.6 Evenementenkalender; 

3.7 Adviestraject; 

3.8 Evaluatie van evenementen; 

3.9  Evenementenloket. 

 

3.1 Uniforme wijze aanvragen publieksevenementen 

Om het aanvragen van publieksevenementen herkenbaar en gemakkelijk te maken 

hanteert elke gemeente een uniforme wijze voor het aanvragen van 

publieksevenementen. 

 

Om te bepalen of sprake is van een melding of een vergunningaanvraag vult de 

aanvrager vragen op basis van de eisen uit de lokale APV in. Na het invullen van deze 

vragen blijkt of volstaan wordt met een melding of dat een vergunningaanvraag 

noodzakelijk is. Als het bij een melding blijft, krijgt de aanvrager na het invullen van 

deze vragen het bericht dat melding is gedaan en dat het evenement georganiseerd kan 

worden binnen de gestelde eisen in de lokale APV. Deze meldingen worden opgenomen in 

de evenementenkalender. Is een vergunningaanvraag noodzakelijk, dan wordt de 

aanvrager verplicht een vergunningaanvraag in te dienen.  

 

Door deze uniforme werkwijze ontstaat herkenbaarheid en eenduidigheid voor 

aanvragers, behandelaars en adviseurs en worden meldingen en vergunningen van alle 

gemeenten verzameld en opgeslagen in één systeem.  

 

3.2 Categoriseren van publieksevenementen  

Om de behandelaanpak te bepalen en daaruit voortvloeiend de mate van risico en 

complexiteit aan te geven wordt gewerkt met een systeem van categorisering. Deze 

categorisering is richtinggevend voor het niveau van advisering als onderdeel van het 

vergunningstraject. 

 

Een melding van een publieksevenement wordt gekoppeld aan de categorie 0.  

Publieksevenementen die een vergunning nodig hebben, worden door het uitvoeren van 

de risicoscan geplaatst in de categorieën A, B of C. De beschrijving van de categorieën is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

3.3  Risicoscan en behandelaanpak 

Na de aanvraag van een vergunning wordt de behandelaanpak bepaald. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een uniforme risicoscan, bijlage 2. Deze risicoscan deelt aanvragen 

in de categorieën A, B of C in. Benadrukt wordt dat de risicoscan een hulpmiddel is om 

de behandelaanpak te bepalen. De gemeente bepaalt de definitieve categorie. De scores 

per categorie is in bijlage 1 zichtbaar. 

 

3.4 Termijnen 

De gemeente heeft in de lokale APV termijnen opgenomen. Deze termijnen vallen uiteen 

in twee sporen. Enerzijds is de termijn voor een melding opgenomen, anderzijds is de 

termijn voor het aanvragen van vergunningen opgenomen. In bijlage 3 zijn de 

indientermijnen voor elke categorie opgenomen. 
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3.5 Werkwijze vooraankondigingen 

Vooraankondigingen hebben tot doel de gemeenten en (hulp)diensten vroegtijdig kennis 

te laten nemen van de evenementen die het aankomend jaar georganiseerd gaan 

worden. In het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt 

benadert de gemeente aanvragers om een vooraankondiging van het evenement in te 

dienen. Een vooraankondiging geeft geen garanties (en heeft geen juridische 

consequenties). De gemeente heeft een stimulerende rol bij het verkrijgen van de 

vooraankondigingen.  

 

De vooraankondigingen geven de gemeenten en de (hulp)diensten in vroegtijdig stadium 

inzicht in hun capaciteitsplanning en de mogelijkheid tot spreiden van (grootschalige) 

evenementen. Op deze manier wordt samenloop van evenementen vroegtijdig 

gesignaleerd, organisatiedruk bij diensten voorkomen en ontstaat de mogelijkheid om 

spreiding toe te passen. Het bevoegd gezag behoudt zich het recht vergunningaanvragen 

te beoordelen en af te wijzen. Nieuwe evenementen kunnen in het lopende kalenderjaar 

via de reguliere weg worden aangemeld. De werkwijze voor het verkrijgen van de 

vooraankondigingen is in bijlage 4 opgenomen.  

 

3.6 Evenementenkalender 

Om alle publieksevenementen te bundelen wordt gewerkt met een 

evenementenkalender. Dit helpt gemeenten, betrokken diensten en overige partijen 

inzicht te verkrijgen in publieksevenementen. Door gebruik te maken van de 

evenementenkalender kan optimale spreiding van evenementen over locaties en data 

plaatsvinden.  

 

De gemeente registreert vooraankondigingen, meldingen, vergunningaanvragen en 

verleende evenementenvergunningen in de evenementenkalender. Naast de aanvraag en 

vergunningverlening voor publieksevenementen kan ook sprake zijn van onderwerpen 

waar bijzondere wet- en regelgeving op van toepassing is. Voor deze onderwerpen kan 

sprake zijn van de verplichting – naast de evenementenvergunning – een melding, 

vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij het bevoegd 

gezag.  

 

De evenementenkalender is voor de adviserende diensten een hulpmiddel bij het geven 

van monodisciplinair of multidisciplinair advies en het inplannen van capaciteit. De 

evenementenkalender kan door gemeenten worden gebruikt als hulpmiddel voor 

communicatie richting organisatoren en publiek. De werkwijze voor de 

evenementenkalender is in bijlage 5 opgenomen. 

 

3.7 Adviestraject 

De advisering bij publieksevenementen heeft tot doel het bevoegd gezag te adviseren 

over de waarschijnlijkheid en impact van risicovolle situaties bij evenementen en de te 

stellen maatregelen en voorwaarden. De gemeente vraagt advies bij de diensten. Het 

advies wordt opgesteld met input van dienst(en), gemeente en daar waar gewenst de 

aanvrager. Bij multidisciplinaire advisering wordt gebruik gemaakt van een risicoanalyse. 

Hierdoor worden risico’s inzichtelijk, de impact van de risico’s ingeschat, de inzet van 

capaciteit (mensen en middelen) bepaald en de wijze waarop toezicht en handhaving 

plaats gaat vinden. 

 

Status advies 

Het schriftelijk advies wordt (gevraagd of ongevraagd) uitgebracht door de diensten. Het 

advies is niet bindend. Het advies wordt gericht aan het bevoegd gezag. De gemeente 

koppelt het al dan niet opvolgen van het advies inclusief onderbouwing terug en plaatst 

dit in het evenementendossier.  

 

Adviezen omvatten een beoordeling van de aangeleverde informatie door de gemeente 

op volledigheid, verwachte effectiviteit van maatregelen, voorstel tot 
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vergunningvoorschriften maar ook eventueel gesignaleerde (capacitaire) beperkingen in 

operationeel optreden en beheersbaarheid van voorzienbare risico’s. 

 

Kenmerken adviestraject en behandelaanpak 

Het adviestraject richt zich op het voorkomen en/of beperken van fysieke en openbare 

risico’s voor bezoekers, deelnemers, omwonenden en hulpverleners die bij het 

evenement betrokken zijn. 

 

Categorie 0 Het is aan de gemeente of een advies wordt gevraagd aan de dienst(en); 

Categorie A Bij deze categorie kan de gemeente een monodisciplinair advies aan 

diensten vragen. De diensten kunnen ook ongevraagd adviseren aan het 

bevoegd gezag; 

Categorie B Bij deze categorie kan de gemeente een monodisciplinair advies aan 

diensten vragen. Op verzoek van het bevoegd gezag en op advies van de 

diensten kan tot een multidisciplinair adviestraject worden overgegaan. 

Categorie C Bij deze categorie wordt overgegaan tot een multidisciplinair adviestraject.  

 

Monodisciplinair advies 

De diensten hebben het adviestraject ten aanzien van evenementen binnen de eigen 

organisatie geborgd. De wijze van advisering sluit aan op de werkwijze in deze 

handreiking.  

 

Multidisciplinair advies 

Het multidisciplinair advies komt tot stand door de gezamenlijke monodisciplinaire 

adviezen van diensten op elkaar af te stemmen en te bundelen. Om te komen tot een 

multidisciplinair advies komen de diensten bij elkaar. Dit overleg wordt geleid door een 

technisch voorzitter. De vertegenwoordigers van de diensten zijn bevoegd om namens 

hun kolom het multidisciplinair advies te geven. 

 

3.8 Evaluatie van evenementen  

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden kan door de gemeente een evaluatie worden 

georganiseerd. De evaluatie kan tevens dienen als vooroverleg voor een volgende editie. 

Evenementen waarbij multidisciplinair geadviseerd is worden altijd geëvalueerd De 

gemeente benadert daar de diensten en overige betrokkenen voor. Het evalueren van 

evenementen is niet gekoppeld aan een categorie zodat, daar waar gewenst, elk 

evenement geëvalueerd kan worden. De gemeente kan door de diensten verzocht 

worden een evaluatie te organiseren. De evaluatie van het evenement wordt vastgelegd 

en bij het evenementendossier gevoegd. 

 

3.9 Evenementenloket 

Het evenementenloket zal bij de ontwikkeling en uitrol van de handreiking 

publieksevenementen een stimulerende rol vervullen tussen gemeenten, diensten en 

andere partijen. Voor een centraal beheer en overzicht staat een evenementenloket ter 

beschikking. Het loket is belegd bij de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het 

evenementenloket heeft onderstaande functionaliteiten: 

1. Het loket functioneert als frontoffice voor diensten en gemeenten. 

2. Het loket houdt toezicht op het gebruik en werking van het digitale systeem. 

3. Het loket draagt zorg voor afstemming van de vooraankondigingen van evenementen 

met gemeenten en de diensten en informeert de gemeente bij een samenloop van 

evenementen. 

4. Het loket draagt zorg voor het samenstellen van het multidisciplinair advies. 

5. Het loket stelt de informatie beschikbaar aan de operationele organisatie.  

6. Het loket signaleert bijzonderheden ten aanzien van geplande evenementen zoals 

extreem weer. 
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Bijlagen  

 

1  Categorisering van publieksevenementen 

2 Risicoscan 

3 Termijnen 

4 Werkwijze vooraankondigingen 

5 Werkwijze evenementenkalender 

6 Van aanvraag tot evenement 

7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

8 Wet- en regelgeving
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Bijlage 1  Categorisering van publieksevenementen 

 

Door het invullen van indicatoren, het activiteiten-, publieks- en ruimtelijk profiel, 

worden punten gescoord. De som van alle punten bepaalt de categorie waar het 

evenement in valt. De opbouw van de score per indicator wordt in het werkblad 

indicatoren in de risicoscan beschreven. 

 

Categorie 0    Meldingsplichtig evenement 

Score risicoscan  n.v.t.*      

 

Omschrijving  Kleinschalige evenementen zonder noemenswaardig risico en 

waarbij geen extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten 

is vereist. Deze evenementen zijn niet vergunningsplichtig, 

maar wel meldingsplichtig. 

 

Categorie A   Regulier evenement 

Score risicoscan   < 12 pnt. Start van 0 t/m 11 punten   

 

Omschrijving  Evenement met laag risico, waarbij sprake is van een 

beperkte impact op de omgeving en / of beperkte gevolgen 

voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van 

de hulpverleningsdiensten is vereist. 

 

Categorie B    Aandacht evenement 

Score risicoscan  > 11 < 25 pnt. Start van 12 t/m 24 punten  

  

Omschrijving  Evenement met een verhoogd risico, waarbij sprak is van een 

verhoogde impact op de omgeving en / of gevolgen voor 

verkeer en tevens extra capaciteit van de 

hulpverleningsdiensten is vereist. 

 

Categorie C    Risico evenement   

Score risicoscan  > 24 pnt. Start van 25 naar hoger    

 

Omschrijving  Risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact 

op de omgeving /regio en / of verkeer en tevens extra 

capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. 
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Bijlage 2 Risicoscan 

 

Datum risicoscan

Uitgevoerd door

Behandelaar

 

Datum evenement

Naam evenement

Gemeente

Plaats

Locatie

Zaaknummer gemeente

Waarde Score

Subtotaal 0

Soort evenement 0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal 0

Er is kans op een specifieke doelgroep 0

Leeftijdscategorie doelgroep 0

Maximaal aantal gelijktijdige bezoekers / toeschouwers / deelnemers 0

Er wordt drank en / of drugs genuttigd 0

Subtotaal 0

0

Type locatie en terrein 0

Er zijn gevolgen voor het wegennet (bv afsluitingen) 0

Er zijn gevolgen voor het openbaar vervoer 0

Er is sprake van een risico-object op of aan het evenemententerrein 0

Totaalscore 0

Definitieve Categorie !!!!  

Mailadres: evenementen@vrzhz.nl

Datum advisering

Brandweer  

Ghor

Politie

Veiligheidsregio Hoofdafdeling R&Cb

OZHZ

Scanversie 2.0 - September 2013

Risicoscan handreiking publieksevenementen regio Zuid-Holland Zuid

In
d

ic
a

to
re

n

A
c
ti

v
it

e
it

Uitstraling van het evenement

Het evenement duurt (aantal dagen)

E
v

e
n

e
m

e
n

t

Er wordt overnacht op het evenemententerrein

Er zijn negatieve evaluatie en / of ervaringsgegevens

P
u

b
li

e
k

Activiteitenprofiel:

Er wordt vuurwerk afgestoken

Tijdstip van het evenement

Muzieksoort

R
u

im
te

 

Toelichting bij aanpassing  van categorie:

(Publieksstromen tussen) evenementlocaties of podia

Ruimtelijk profiel:

Publieksprofiel:

Voor advies verzonden naar

A
d

v
ie

s
T

o
e

li
c

h
ti

n
g

T
e
k
s
t

Indicatie categorie A Categorie: Evenement met een laag risico volg behandelaanpak

Definitieve categorie

 
 

Door het invullen van de indicatoren worden punten gescoord. De som van alle punten 

bepaalt de categorie waar het evenement in valt. De score gekoppeld aan de categorie is 

in bijlage 1 te zien. De opbouw van de score per indicator wordt in het werkblad 

indicatoren in de risicoscan beschreven.  

 

De bepaalde categorie indeling kan door het bevoegd gezag en of een dienst (en) worden 

bijgesteld naar aanleiding van ervaringen.  
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Bijlage 3  Termijnen 

 

Categorie 0    Meldingsplichtig evenement 

Kleinschalige evenementen zonder noemenswaardig risico en waarbij geen extra 

capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist.  

 

Indientermijn:                    uiterlijk 2 weken voor aanvang evenement 

Reactie:                            de gemeente hanteert haar eigen wijze voor de 

meldingen (ontvangstbevestiging of reactietermijn) 

 

Deze categorie doorloopt geen adviestraject en worden na het invullen van de vragen (op 

basis van de lokale APV) toegestaan. De gemeente kan, indien nodig, zijn wettelijke rol 

toepassen. 

 

Categorie A   Regulier evenement 

Evenement met laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving 

en / of beperkte gevolgen voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van de 

hulpverleningsdiensten is vereist.  

 

Indientermijn:    uiterlijk 6 weken voor aanvang evenement 

Vergunningverstrekking:    uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement 

 

Bij deze categorie kan de gemeente monodisciplinaire advisering aan de diensten vragen. 

De diensten kunnen ook ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag.  

 

Categorie B    Aandacht evenement 

Evenement met een verhoogd risico, waarbij sprak is van een verhoogde impact op de 

omgeving en / of gevolgen voor verkeer en tevens extra capaciteit van de 

hulpverleningsdiensten is vereist. 

 

Indientermijn:                            uiterlijk 10 weken voor aanvang evenement 

Vergunningverstrekking:            uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement 

 

Bij deze categorie vraagt de gemeente advies aan de diensten. Op verzoek van de 

gemeente en op advies van de diensten kan tot een multidisciplinair adviestraject worden 

overgegaan (zie adviestraject categorie C). 

 

Categorie C    Risico evenement 

Risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving /regio 

en/of verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. 

 

Indientermijn:                            uiterlijk 10 weken voor aanvang evenement 

Vergunningverstrekking:            uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement 

 

Bij deze categorie wordt overgegaan tot een multidisciplinair adviestraject.  

 

De adviestermijn start wanneer de gemeente de ontvankelijke aanvraag (exclusief uitstel 

en opschorting) opgenomen heeft in het systeem, de evenementenkalender. 

 

De organisator dient de complete aanvraag en de definitieve plannen voor B- en C-

evenementen uiterlijk tien weken voor aanvang van het evenement in te dienen. Binnen 

deze 10 weken wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.  
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Bijlage 4  Werkwijze vooraankondigingen 

 

Vooraankondigingen hebben tot doel de gemeenten en (hulp)diensten vroegtijdig kennis 

te laten nemen van de evenementen die het aankomend jaar georganiseerd gaan 

worden. In het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt 

benadert de gemeente aanvragers om een vooraankondiging van het evenement in te 

dienen. Een vooraankondiging geeft geen garanties (en heeft geen juridische 

consequenties). De gemeente heeft een stimulerende rol bij het verkrijgen van de 

vooraankondigingen.  

 

De vooraankondigingen geven de gemeenten en de (hulp)diensten in vroegtijdig stadium 

inzicht in hun capaciteitsplanning en de mogelijkheid tot spreiden van (grootschalige) 

evenementen. Op deze manier wordt samenloop van evenementen vroegtijdig 

gesignaleerd, organisatiedruk bij diensten voorkomen en ontstaat de mogelijkheid om 

spreiding toe te passen. Het bevoegd gezag behoudt zich het recht vergunningaanvragen 

te beoordelen en af te wijzen. Nieuwe evenementen kunnen in het lopende kalenderjaar 

via de reguliere weg worden aangemeld. 

 

Proces verkrijgen vooraankondigingen 

- De gemeente benadert organisatoren van evenementen om voor  

1 november opgave van het evenement te doen. 

- Uiterlijk 1 november plaatst de gemeente de opgaven in de evenementenkalender 

voor het aankomend jaar.   

- Naar aanleiding van de opgave signaleren de gemeenten knelpunten in spreiding en 

samenloop. 

- Naar aanleiding van de opgave bekijken de diensten, onder coördinatie van het 

evenementenloket, de inzet van capaciteit en risico’s. 

- Het evenementenloket maakt gesignaleerde knelpunten in samenloop, capaciteit of 

risico’s bekend bij de gemeente. De gemeente maakt dit bekend aan de organisator 

van het evenement en bekijkt mogelijkheden om tot een oplossing te komen. 

- De gemeente maakt de gewijzigde planning voor deze evenementen voor  

1 januari zichtbaar in de evenementenkalender. 

- De planning voor het aankomende jaar wordt ter kennisname voorgelegd aan het 

algemeen bestuur VRZHZ en het regionaal veiligheidsoverleg politie (RVO). 

 

Basisgegevens vooraankondiging  

De gegevens van de vooraankondiging bestaan ten minste uit:  

- NAW-gegevens aanvrager; 

- naam en omschrijving van het evenement; 

- data waarop het evenement plaatsvindt; 

- soort evenement; 

- evenementenlocatie(s); 

- duur van het evenement; 

- de omvang van het publiek; 

- de doelgroep van het publiek; 

- het gebruik van versterkt geluid; 

- het plaatsen van constructies en/of voorwerpen; 

- het schenken en/of verkopen van alcoholische drank; 

- de bereikbaarheid van het evenement voor hulpdiensten; 

- het afsluiten van delen van de rijbaan of vaarweg; 

- het gebruik van parkeerplaatsen of van (delen van) de openbare weg; 

- maatregelen van aan- of afvoer van verkeers- en bezoekersstromen. 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Bijlage 5  Werkwijze evenementenkalender 

 

Gemeenten en (hulp)diensten hebben behoefte inzage te hebben in geplande 

evenementen. Evenementen kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor de 

openbare orde en veiligheid. Daarom is het belangrijk overzicht te hebben van de te 

houden evenementen, zodat een totaalbeeld ontstaat over de drukte in de regio op 

bepaalde momenten. De evenementenkalender draagt ertoe bij om te komen tot een 

optimale spreiding van evenementen over locaties en tijdstippen. 

 

Uitgangspunten evenementenkalender 

- Raadplegen:  De evenementenkalender is voor alle betrokken diensten te 

raadplegen (informatievoorziening).  

- Zichtbaarheid:  Ieder evenement, vooraankondiging, melding of een 

vergunning(aanvraag), staat op de evenementenkalender.  

- Behandelstatus:  De status van de behandeling van een aankondiging of 

vergunningaanvraag is zichtbaar. 

- Spreiding:  De evenementenkalender wordt als spreidingsinstrument voor 

publieksevenementen gebruikt. 

- Afstemming:  De evenementenkalender dient als instrument bij het voorkomen 

van gelijktijdigheid van publieksevenementen. 

- Planning:   Planningsinstrument voor evenementen en diensten. 

- Digitaal: De evenementenkalender wordt in een digitale omgeving 

beschikbaar gesteld. 

- Toegankelijkheid: De evenementenkalender wordt per autorisatie beschikbaar gesteld. 

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de evenementenkalender niet bedoeld is om 

evenementen te verbieden, maar om inzicht in samenloop, risico’s en een verantwoorde 

spreiding van evenementen te bewerkstelligen. 
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Bijlage 6  Van aanvraag tot evenement  

 

Stap 1:  
vooraankondigen, 
melden of   
aanvragen 

Stap 2:  
behandelaanpak 
bepalen 

Stap 7:  
evalueren en 
verbeteren 

Stap 6:  
uitvoeren 
evenement 

Stap 3:  
signaleren en 
adviseren 

Stap 5:  
operationele 
voorbereiding 

3.9 Evenementenloket 
Functies: beheer kalender, afstemming, signaalfunctie, front-office, archivering, technisch voorzitter, verslaglegging, operationele vertaling 

3.1 Uniforme 
aanvraag 
uit voorselectie 
volgt: 
- melding 
- aanvraag 
vergunning 

3.3 Risicoscan 
gemeente voert 
risicoscan uit en 
bepaalt categorie 

3.2 Categorie 
(A, B, of C) 
- voor mate van 
risico en 
complexiteit 
- richtinggevend 
voor behandel- en 
adviestraject 

 
3.7 Adviestraject 
- monodisciplinair 
en multidisciplinair 

3.4 Indien-
termijnen 
0 =  2 weken 
A =  6 weken  
B = 10 weken 
C = 10 weken 

3.8 Evaluatie 
- op verzoek van 
gemeente en 
diensten vindt 
evaluatie plaats 
- bij multi-
disciplinaire 
advisering wordt 
altijd geëvalueerd  

3.6 Evenementenkalender 
Inhoud: vooraankondigingen, meldingen, vergunningaanvraag en verleende vergunningen 

Functie: raadplegen, zichtbaarheid, behandelstatus, spreiding, afstemming, planning, digitaal, toegankelijkheid 

    

3.7 Vergunning 
evenement 
- bevoegd gezag 
stelt  vergunning 
met voorwaarden 
op 
- bevoegd gezag 
verleent 
vergunning 

3.7 Vergunning 
evenement 
- uitvoeren 
gemaakte 
afspraken 
- handhaving en 
toezicht  

  

- eigenstandige 
voorbereiding van 
gemaakte 
afspraken 

Stap 4:  
vergunning 
evenement 
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Bijlage 7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 

Deze bijlage geeft een overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van de hoofdspelers en is niet limitatief.  

 

7.1 Organisator 

De organisator van een evenement is hoofdverantwoordelijk voor het evenement. De 

organisator van een evenement dient een melding te doen of een vergunning aan te 

vragen voor het mogen organiseren van een evenement. De organisator heeft hierbij de 

verplichting om alle informatie te verschaffen die voor de beoordeling van de aanvraag 

noodzakelijk is. Dit betekent dat de organisator verantwoordelijk is voor het aanleveren 

van een tijdige- en complete vergunningaanvraag, bijbehorend veiligheidsplan, 

tekeningen en eventueel andere documenten onder andere certificaten.  

 

De organisator is eerstverantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van het 

evenement. Daaronder wordt onder andere verstaan de veiligheid van het publiek, 

vrijwilligers/werknemers, verkeersregelaars, communicatie naar belanghebbenden en het 

beperken van overlast. Daarnaast dient de organisator zelf in staat te zijn kleine 

voorzienbare calamiteiten aan te pakken.  

 

De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van gestelde voorwaarden in de 

vergunning. De organisator is verplicht om derden die deel uitmaken van het evenement, 

zoals kraamhouders op een braderie, op de hoogte te stellen van de gestelde 

voorwaarden in de vergunning. Dit betekent dat de organisator ook verantwoordelijk is 

dat derden, die deel uitmaken van het evenement, zich aan de gestelde 

vergunningsvoorwaarden houden. 

 

De verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de woon- en leefomgeving. Het gaat dan 

onder andere om het voorkomen en beperken van overlastaspecten betreffende geluid, 

afval en parkeren. Voorop staat dat de organisator goed zal moeten communiceren, niet 

alleen naar de gemeente maar ook naar omwonenden, zowel vooraf als achteraf. 

 

7.2 Gemeente 

De burgemeester is eindverantwoordelijk voor het verlenen van de 

evenementenvergunning en voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. De 

Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor handhaving van de 

openbare orde in zijn gemeente. Bij de uitoefening van toezicht op onder meer openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden kan de burgemeester bevelen geven die hij 

noodzakelijk acht met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid. De 

gemeente heeft een signalerende en handhavende taak voor, tijdens en na het 

evenement. 
 

7.3  Regionale Brandweer 

Op basis van artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s is één van de taken van de 

brandweer het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de 

brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen.  

 

Deze adviesrol heeft zowel betrekking op vergunningverlening op basis van de APV, als 

ook bij een gebruiksvergunning op basis van de brandbeveiligingsverordening of Wabo 

en een gebruiksmelding op basis van het Bouwbesluit 2012. De adviesrol van de 

brandweer op dit gebied staat beschreven in het beleidsplan Expertise & Advies (E&A). 

 

7.4 GHOR  

De GHOR is verantwoordelijk voor de samenwerking van de geneeskundige 

hulpverleningsorganisaties binnen de regio ZHZ. Vanuit de Wet veiligheidsregio’s en de 

Wet publieke gezondheid adviseert de GHOR de gemeente over geneeskundige inzet en 
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zo nodig in samenwerking met de Dienst Gezondheid & Jeugd over de 

gezondheidskundige aspecten. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor de inzet en de 

organisatie van geneeskundige hulpverlening tijdens het evenement. De GHOR is in 

principe geen onderdeel van de EHBO/geneeskundige organisatie van een evenement.  

 

De GHOR brengt voorafgaand aan het evenement de mogelijke gezondheids- en 

geneeskundige risico's die zich voor kunnen doen in kaart. Op basis hiervan adviseert de 

GHOR de gemeente over eisen aan deze EHBO-organisatie van het evenement. Dit op 

basis van landelijk vastgestelde richtlijnen. 

 

Bij calamiteiten voert de GHOR de coördinatie over de verschillende 

gezondheidsorganisaties, bijvoorbeeld het Nederlands Rode Kruis, ziekenhuizen en de 

ambulancedienst. Bij calamiteiten valt ook de EHBO-organisatie van het evenement 

onder de coördinatie van de GHOR, d.m.v. de Officier van Dienst-Geneeskundig. 

 

7.5 Hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing 

De hoofdafdeling risico- en crisisbeheersing vervult een faciliterende en adviserende rol, 

gebaseerd op artikel 10, lid 2 van de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast is deze afdeling 

belast met multidisciplinaire preparatie op crises en de inventarisatie en analyse van 

(voorzienbare) risico’s in de regio. 

 

7.6 Politie 

Volgens de Politiewet 2012, artikel 3 heeft de politie tot taak in ondergeschiktheid aan 

het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor 

de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die 

deze behoeven. 

 

Artikel 11 van de Politiewet stelt dat indien de politie in een gemeente optreedt ter 

handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, zij onder 

gezag staat van de burgemeester. 

 

Artikel 12 geeft aan: Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van de justitie, staat zij, tenzij in enige 

wet anders is bepaald, onder gezag van de officier van justitie. 

 

7.7 Omgevingsdienst 

De omgevingsdienst voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten van de 

regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Specialisten adviseren en 

ondersteunen de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het 

gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu en creëren zo 

samen een gezonde, veilige en economische vitale leefomgeving voor inwoners en 

ondernemers in de regio. 

 

7.8  Provincie 

Namens de provincie Zuid-Holland is de OZHZ verantwoordelijk voor de 

vergunningverlening en toezicht op vuurwerkevenementen in het kader van het 

Vuurwerkbesluit. 
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Bijlage 8  Wet- en regelgeving 

 

In deze bijlage wordt de wet- en regelgeving opgesomd die van belang is voor het 

evenementenbeleid. Deze wet- en regelgeving wordt per wet en korte omschrijving 

weergegeven. De basis voor publieksevenementen is vervat in de APV. Ook andere 

regelingen zijn van toepassing op het reguleren van evenementen.  

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  

Eisen ten aanzien van publieksevenementen.  

 

Algemene Wet Bestuursrecht 

Kader voor aanvragen en afgeven beschikkingen (evenementenvergunning). 

 

Brandbeveiligingsverordening  

Brandveilig gebruik van inrichtingen. 

 

Gemeentewet 

Bepalingen ten aanzien van veiligheid bij evenementen. 

 

Politiewet 2012 

Handhaving rechtsorde en het verlenen van hulp. 

 

Wet Publieke Gezondheid 

Dreiging van infectieziekten en geneeskundige hulpverlening en voorbereiding daarop. 

 

Wet veiligheidsregio’s 

Voorbereiding op rampen en crises en advisering.  

 

Arbeidsomstandighedenwet 

Zorg voor veiligheid eigen personeel en bezoekers.  

 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

 

Drank- en horecawet  

Verstrekken van alcoholhoudende drank in horeca-inrichting en/of buiten een horeca-

inrichting.  

 

Flora- en faunawet 

Bescherming bedreigde diersoorten. 

 

Luchtvaartwet  

Veiligheid bij luchtvaartvertoningen. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

Door de Wabo wordt een groot aantal vergunningvereisten uit wetten en verordeningen 

die betrekking hebben op de leefomgeving geïntegreerd. 

 

Warenwet 

Deugdelijkheid levensmiddelen en andere consumentenproducten. 

 

Wet geluidshinder 

Bepaling geluidsoverlast bij evenement.  

 

Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit 

Voorkomen/beperken van gevaar, schade, hinder voor milieu en omgeving.  

Regelgeving ontbranden vuurwerk.  
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Wet op de kansspelen  

Regels voor organiseren van kansspelen.  

 

Wet ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke beperkingen ten aanzien van inrichting van evenemententerreinen  

 

Wegenverkeerswet  

Verkeersmaatregelen in verband met evenement.  

 

Winkeltijdenwet 

Ontheffing opening buiten winkeltijden.  

 

Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordening 

Bouwen van veilige bouwwerken en veilig gebruik van bouwwerken.  

 

Zondagswet  

Handhaven zondagsrust.  

 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit)  

 

8.1 Samenhangende vergunningen  

Bij een melding of aanvraag om ontheffing of vergunning voor publieksactiviteiten, wordt 

steeds vanuit het ambtelijk apparaat beoordeeld of meerdere wetgeving van toepassing 

is. Indien dat het geval is wordt de aanvrager hier op gewezen. Zolang er nog niets 

geregeld is vanuit het rijk, blijven voor iedere wetgeving afzonderlijke aanvragen met 

een afzonderlijke behandeling en besluitvorming van kracht.  

 

Indien samenhang bestaat wordt de procedure van aanvragen, behandelen en 

besluitvorming echter zoveel mogelijk parallel met de evenementenaanvraag doorlopen. 

Zo wordt de administratieve last voor zowel aanvrager als gemeente zo laag mogelijk. 

 


