A.8

1. Samenvatting voorstel
De veiligheidsregio heeft o.b.v. input van gemeenten een evenementenplanningskalender 2016
opgesteld. De evenementenplanningskalender biedt inzicht in momenten waarop risico’s zich
voordoen en in momenten die keuzes vragen in schaarse capaciteit. De hulpverleningsdiensten
hebben deze kalender bekeken en hierover een advies gegeven. Op 4 februari j.l. heeft het DB
ingestemd met dit advies. Er zijn, op basis van de tot nu toe aangemelde evenementen, geen
knelpunten t.a.v. spreiding en samenloop gesignaleerd. Wel worden gemeenten verzocht:
- Toe te zien op het tijdig aanvragen van evenementenvergunningen en te letten op volledigheid
van de adviesaanvraag.
- Aandacht te geven aan een uniforme classificatie van evenementen en te bepalen
behandelaanpak.
- De planning voor totstandkoming lokale evenementenkalender voor 2017 in lijn te brengen met
planning regionale evenementenplanningskalender VRHM.
In deze informatienotitie leest u de achtergronden van dit besluit.
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3. Toelichting
Om een goed overzicht te hebben van evenementen in de regio stelt de VRHM een
evenementenplanningskalender op. In de kalender staan alle geplande B- en C-evenementen in een
kalenderjaar vermeld. Het opstellen van de kalender vindt in november plaats voor het volgende jaar.
De kalender helpt gemeenten en hulpverleningsdiensten om te komen tot een optimale spreiding van
de evenementen. Daarnaast geven de hulpverleningsdiensten de knelpunten aan met betrekking tot
capaciteiten en risico’s van de op de regionale evenementenplanningskalender vermelde
evenementen.

Aandachtspunten met betrekking tot regionale planningskalender
Het is voor de tweede keer dat de regionale evenementenplanningskalender wordt opgesteld en met
de 19 gemeenten is afgestemd. De hulpverleningsdiensten van VRHM hebben bij de regionale
evenementenplanningskalender de onderstaande aandachtspunten benoemd.












Het overzicht laat ook dit jaar een (lichte) toename zien van het aantal geplande B- en Cevenementen. De ervaring leert dat er gedurende het jaar nog evenementen bijkomen, wat
mogelijk een verzwaring van de advieslast bij de hulpverleningsdiensten oplevert.
Gemeenten worden verzocht toe te zien op het tijdig aanvragen van de vergunning en te
letten op de volledigheid en kwaliteit van de benodigde informatie bij adviesaanvraag
(ontvankelijkheidstoets).
De hulpverleningsdiensten zien op basis van de tot nu aangemelde evenementen geen
knelpunten t.a.v. spreiding en samenloop. Tussentijdse evenementen zullen opnieuw moeten
worden beoordeeld.
Er kunnen zich tijdens dit kalenderjaar nog (onverwachte) evenementen aandienen die
impact hebben op al geplande evenementen. Gemeenten worden verzocht om wijzigingen in
hun lokale evenementenkalender steeds door te geven aan de regionale evenementencoördinator, zodat mogelijke knelpunten snel kunnen worden gesignaleerd.
Er kan worden vastgesteld dat de kalender wat betreft inhoud en belang binnen de
veiligheidsregio nog moet groeien. Dit betreft vooral de (eenduidige) classificatie van de
evenementen en het op basis van de juiste informatie bepalen van risico’s en
behandelaanpak1. Voor de regionale evenementenplanningskalender 2017 zullen we
gemeenten nadrukkelijker verzoeken om de risicoclassificatie en behandelaanpak al bij
opgave duidelijk in kaart te brengen. De VRHM wil gemeenten in 2016 door middel van
trainingen hier meer handvatten voor bieden. Bovendien gaat de regionale evenementencoördinator de definitieve classificatie d.m.v. de bij de aanvraag bijgesloten risicoscan
bijhouden. Dit wordt een goede leidraad voor 2017.
Het aantal doorlopende vergunningen (bepaalde en onbepaalde tijd) zijn toegenomen. VRHM
vraagt de gemeenten, in het kader van kwaliteitsborging, ruim van tevoren met de
organisatoren te overleggen of er eventuele wijzigingen rondom het evenement te
verwachten zijn. Denk hierbij aan wijzigingen in programma, locatie, doelgroep of
infrastructuur.
De termijnen die gemeenten hanteren voor de totstandkoming van de lokale
evenementenplanningskalender liggen niet altijd in lijn met de planning van de VRHM. Wij
verzoeken de gemeenten dit proces voor volgend jaar beter op elkaar af te stemmen.

Korte terugblik evenementenjaar 2015
We kunnen binnen VRHM terugkijken op een geslaagd evenementenjaar. Alle gemeenten hebben
zich door goed verlopen (grote en kleine) evenementen op de kaart kunnen zetten. Een tweetal grote
dansfeesten in de regio zijn dit jaar niet doorgegaan vanwege het feit dat de financiën c.q. organisatie
niet op tijd op orde waren.
Ook de Tour de France, die op 5 juli onze regio passeerde, trok veel belangstellenden en verliep
uitstekend. Hoewel de voorbereiding in eerste instantie wat moeizaam op gang kwam, heeft deze
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Het kader evenementenveiligheid VRHM kent twee varianten in aanpak: de reguliere aanpak en de
risico-aanpak. De gemeente bepaalt, in overleg met de hulpdiensten, de voorwaarden waaronder een
aandachtevenement (B) in de reguliere, dan wel risico-aanpak valt. Alleen risico-aanpak
evenementen worden integraal geadviseerd.
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ervaring in ieder geval bijgedragen aan aangescherpte afspraken bij regio- en gemeentegrens
overschrijdende evenementen. De afspraak is dat de regionale evenementencoördinator nieuwe
regio- en gemeentegrens overschrijdende evenementen signaleert en de eerste bijeenkomst tussen
betreffende gemeenten en organisator faciliteert. Gemeenten nemen, conform het kader,
verantwoordelijkheid voor verdere intergemeentelijke afstemming en coördinatie. Dit kan bijvoorbeeld
door het aanwijzen van een coördinerende gemeente.
Het door de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgebrachte rapport “Haaksbergen”, deed in mei 2015
binnen gemeenten en ‘evenementenland’ veel stof opwaaien. In onze regio is aan de conclusies en
aanbevelingen van dit rapport, tijdens de door de VRHM georganiseerde contactdag voor
vergunningverleners in oktober, uitgebreid aandacht besteed.
Vooruitblik 2016
Om de ontwikkelingen binnen de regio inzichtelijk te maken, treft u hieronder een kort overzicht van
het aantal evenementen in 2015 en het opgegeven aantal voor 2016 (status per 1 maart 2016).
2015
2016
Totaal aantal B- en C-evenementen
402
426
C-evenementen
39
34
Evenementen tijdens jaar binnengekomen
36
Eind 2016 bekend
Aantal doorlopende vergunningen
23
37
Op basis van de tot nu toe door de gemeente aangeleverde evenementenkalenders, zien we een
lichte toename van het aantal B- en C-evenementen in de regio2. Bovendien zien we een stijgende
trend in het aantal doorlopende vergunningen.
Evenementen dragen bij aan een aantrekkelijke gemeente waar voor jong en oud iets te beleven valt.
Zo profileert onder andere Noordwijk zich dit jaar met het jubileum 150 jaar badplaats en vindt voor
het WK roeien voor het eerst op de nieuwe roeibaan in Zuidplas plaats. Ook is het de bedoeling dat
Landgoed Keukenhof in Lisse komend jaar vaker als evenementenlocatie ingezet gaat worden.
Deze evenementen zijn verwerkt in de kalender.
Per 1 januari 2016 is het regionaal evenementencoördinatiepunt opengesteld. Dit betekent dat
conform kader, voor risico-aanpak evenementen een integraal advies wordt gegeven.

4. Implementatie en communicatie
Communicatie: het besluit van het Dagelijks Bestuur is samen met de regionale
evenementenplanningskalender gecommuniceerd naar de vergunningverleners evenementen,
MOV’ers en evenementenadviseurs van de hulpverleningsdiensten.

5. Bijlagen
-

Regionale evenementenplanningskalender 2016 d.d. 01 maart 2016 totaal overzicht
Regionale evenementenplanningskalender 2016 d.d. 01 maart 2016 per gemeente
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Dit is een aanname op basis van de aangeleverde stukken van de gemeenten, waarbij niet altijd de
risicoscan is uitgevoerd. Gemeente Leiden heeft uitsluitend de B risico-aanpak evenementen
vermeld.
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