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1. Samenvatting voorstel
Reactie op het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”
van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aandachtspunten
en aanbevelingen uit het rapport zijn vertaald naar de situatie binnen VRHM.
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3. Toelichting
De gemeenten en hulpdiensten in Hollands Midden hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in
vergroting van de publieksveiligheid bij evenementen. In dat kader is het regionale kader
evenementenveiligheid door alle gemeenten vastgesteld als uniforme werkwijze bij risicovolle
evenementen en is de advisering van de hulpdiensten beter op elkaar afgestemd waarbij de
aanstelling van een regionale evenementen coördinator een belangrijke stimulans is gebleken.
Om beter inzicht te krijgen in wat er op het evenementengebied zoal speelt in onze regio is er een
regionale evenementenkalender opgesteld. Met behulp van deze kalender, die jaarlijks wordt
geactualiseerd, wordt eventuele samenloop van de diverse (risicovolle) evenementen goed en tijdig in
beeld gebracht en kunnen de hulpdiensten hun inzetten beter plannen.
Rond en voor de gemeentelijke vergunningverleners en de adviseurs van de hulpdiensten is een
netwerkorganisatie gebouwd, die regelmatig bij elkaar komt en waar van elkaar wordt geleerd.
Daarnaast worden specifiek voor deze doelgroep door de veiligheidsregio diverse modulaire
opleidingen georganiseerd, waar kennis wordt opgedaan van nieuwe inzichten en hulpmiddelen.
Tijdens jaarlijkse contactdagen wordt aan de hand van evaluaties van incidenten uit andere regio’s
gekeken hoe incidenten kunnen worden voorkomen.
Twee jaar geleden is de implementatie van het regionale kader evenementenveiligheid door de
gemeenten en hulpdiensten geëvalueerd en is kritisch gekeken waar afspraken moeten bijgesteld of
waar verbeterpunten kunnen worden gevonden. Daar is een bestuurlijk vastgesteld
verbeterprogramma voor opgesteld, dat momenteel wordt uitgevoerd door een multidisciplinair
samengestelde regionale werkgroep evenementenveiligheid.
Samenvattend kan worden gesteld dat het beleid op het gebied van evenementenveiligheid in
Hollands Midden wordt gekenmerkt door uniforme werkwijzen met ruimte voor lokaal maatwerk.

Nog niet iedere veiligheidsregio in Nederland gaat op de geschetste werkwijze om met
evenementenveiligheid.
Mede gelet op een aantal (ernstige) incidenten met en bij diverse publieksevenementen in het land is
medio maart 2016 het rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gepubliceerd. In dit inspectierapport worden aandachtspunten genoemd die in een
enkel geval ook bij onze evaluatie van het regionale ‘Kader evenementenveiligheid VRHM’ naar
voren zijn gekomen. Het inspectierapport is grotendeels herkenbaar en op een aantal punten een
bevestiging van onze eigen evaluatie. Aangezien het inspectierapport en onze evaluatie elkaar deels
overlappen worden de aanbevelingen uit het rapport voor een groot deel al meegenomen bij het
inmiddels in uitvoering zijnde verbeterprogramma. Ter informatie is de bijlage “stand van zaken
evaluatie kader evenementenveiligheid” toegevoegd. Hierin is terug te vinden aan welke thema’s
gewerkt wordt en wat hiervan de status is. Wij zoomen in deze informatienotitie in op de conclusies
en hoofdlijnen van het inspectierapport en maken per conclusie een koppeling naar de situatie in
onze veiligheidsregio. Hierbij benadrukken wij dat de veiligheidsregio Hollands Midden
evenementenveiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. Het is daarbij belangrijk om
de dialoog aan te blijven gaan en te kijken waar we met elkaar (gemeente, veiligheidsregio en
hulpverleningsdiensten) verbeteringen kunnen aanbrengen.
Ter informatie zijn onderstaand de belangrijkste conclusies uit het inspectierapport geciteerd en
afgezet tegen de situatie in Hollands Midden.
Conclusies uit het rapport
1. Door het ontbreken van concrete doelstellingen geeft het beleid van gemeenten
onvoldoende houvast voor het toetsen van aanvragen om evenementenvergunningen
en van voorgestelde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.
Meerjarige vergunningen beleid
Een beperkt aantal gemeenten binnen onze veiligheidsregio, zoals bijvoorbeeld de gemeente
Nieuwkoop en Teylingen, heeft in hun beleid de mogelijkheid opgenomen om een
evenementenvergunning voor meerdere jaren te verlenen. De meeste gemeenten kiezen vanwege de
mogelijke risico’s bewust niet voor meerjarige vergunningen.
Zoals aangegeven in de beslisnotitie ‘totstandkoming regionale evenementenplanningskalender’,
neemt het aantal meerjarige vergunningen binnen onze veiligheidsregio toe. Mogelijk risico bij het
verlenen van meerjarige vergunningen is dat bij een nieuwe editie niet opnieuw de risico’s voor de
veiligheid en gezondheid worden afgewogen. Ook ervaringen die eerder zijn opgedaan kunnen niet
worden meegenomen.
VRHM heeft gemeenten daarom het dringende advies gegeven om bij meerjarige vergunningen
jaarlijks, kritisch bij organisatoren na te gaan of er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit
advies is door het Dagelijks Bestuur overgenomen.
Gemeentelijk Evenementenbeleid
Binnen de VRHM beschikt nog niet iedere gemeente over een (up to date) gemeentelijk
evenementenbeleid. VRHM adviseert gemeenten evenementenbeleid op te stellen en hierbij
aandacht te besteden aan het formuleren van concrete veiligheid- en gezondheidsdoelstellingen.
Door het formuleren van concrete doelstellingen krijgt bovendien de adviesaanvraag richting de
hulpverleningsdiensten meer focus en sturing.
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Kader evenementenveiligheid
Het Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden is op 8 november 2012
vastgesteld en geïmplementeerd. Hiermee liggen afspraken rondom taken en verantwoordelijkheden
bij evenementenveiligheid binnen onze regio vast. Dit geeft gemeenten de nodige houvast. Ook in de
evaluatie van het kader wordt geconcludeerd dat het kader een zichtbare bijdrage heeft geleverd aan
het uniformeren van werkprocessen, normen en uitgangspunten bij evenementenveiligheid.
Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid en de rol van de organisator, voor, tijdens en na het
evenement
Uit de ingediende veiligheidsplannen komt regelmatig naar voren dat er inderdaad onduidelijkheid is
over de rol van de organisator. Iedere gemeente heeft voordat de evenementenaanvraag officieel
wordt ingediend, een overleg met de organisator. Dit zou ons inziens een goed moment zijn om
expliciet de taken en verantwoordelijkheden met de organisator te bespreken. Tijdens het vooroverleg
waarbij ook de input van de hulpdiensten wordt meegenomen, kan het onderwerp nogmaals ter
sprake worden gebracht.
2. Het proces van de behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning bevat
teveel onvolkomenheden en vrijheden. Daardoor is niet gewaarborgd dat de risico’s
voor veiligheid en gezondheid bij evenementen voldoende aandacht krijgen.
Aanvraagformulier en veiligheidsplan
Het huidige VRHM format van het aanvraagformulier en veiligheidsplan is naar de mening van de
hulpverleningsdiensten compleet. Door dit format als uitgangspunt te gebruiken, worden alle
aspecten van veiligheid en gezondheid uitgevraagd.
De organisator blijkt in de praktijk veel moeite te hebben met het opstellen van het veiligheidsplan. De
regionale werkgroep evenementenveiligheid werkt op dit moment aan een aangepast format. Door
het toevoegen van extra hulpvragen krijgt de organisator meer handvatten bij het opstellen van het
veiligheidsplan. Tijdens de geplande leergang evenementenveiligheid zal er bovendien aandacht
besteed worden aan het belang van een goede multidisciplinaire risicoanalyse waarbij alle
risicofactoren worden meegenomen.
Normhantering GHOR bij advisering
In de landelijke handreiking wordt aangegeven dat de GHOR pas adviseert indien er bij een
evenement meer dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers aanwezig zijn of wanneer er
bijzondere omstandigheden zijn. Deze norm wordt binnen Hollands Midden in de praktijk niet
gehanteerd. Gemeenten en GHOR Hollands Midden hebben, conform het kader, afgesproken dat
gemeenten de risicoscan invullen. Bij een A-evenement zonder bijzondere omstandigheden, gebruikt
de gemeente het standaard GHOR-advies. In alle andere gevallen wordt de GHOR om een maatwerk
advies gevraagd. In het Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR
Hollands Midden, staat nog de norm uit de landelijke handreiking beschreven. Dit beleidsplan wordt in
2016 geactualiseerd. De in de landelijke handreiking aangegeven norm komt dan officieel te
vervallen, zodat de door de inspectie gewenste situatie ook in formele zin is bereikt.
Regionale evenementenplanningskalender
De regionale evenementenplanningskalender is dit jaar voor de tweede keer opgesteld en afgelopen
februari door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de eenduidige
classificatie van de evenementen en het kiezen van de behandelaanpak 1. Ook binnen onze
1

Reguliere aanpak of risico-aanpak
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veiligheidsregio wordt de kalender door gemeenten vooral als instrument voor de
hulpverleningsdiensten gezien. De Veiligheidsregio zou graag zien dat gemeenten ook hier hun
regierol oppakken. Gemeenten kunnen aan de hand van de regionale kalender aan de voorkant
beoordelen of het geplande evenement een eventuele samenloop kent en hier passende
maatregelen op treffen.
Binnen VRHM is er sprake van een beperkte groei van het aantal B- en C-evenementen. Bij de
totstandkoming van de regionale evenementenplanningskalender 2016 is er door de
hulpverleningsdiensten op basis van de door de gemeente aangeleverde informatie gekeken of
samenloop tot problemen in capaciteiten (mensen en middelen) zou leiden. Dit is op basis van de
huidige opgaven niet het geval.
3. Gemeenten betrekken de hulpverleningsdiensten en/of de veiligheidsregio
onvoldoende bij het proces van de behandeling van vergunningsaanvragen.
In het Kader evenementenveiligheid VRHM is het proces rondom evenementenadvisering uitgewerkt.
Er staat duidelijk omschreven wanneer de hulpverleningsdiensten betrokken moeten worden in het
proces. Hulpverleningsdiensten werken binnen de veiligheidsregio nauw met elkaar samen. Het
bestaansrecht van de regionale evenementencoördinator is hier een voorbeeld van.
Veel gemeenten zoals bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn en Gouda organiseren een maandelijks
evenementenoverleg. Bij dit overleg sluiten (lokale) adviseurs van politie, brandweer en GHOR aan.
De ‘lijntjes’ tussen gemeenten en de hulpverleningsdiensten zijn dan ook in onze regio kort te
noemen.
Advisering
Afgelopen januari is het regionale evenementencoördinatiepunt opengesteld. De classificatie en de
gekozen behandelaanpak (risico-aanpak) bepaalt of het adviestraject via de veiligheidsregio verloopt.
Deze processtap wordt door gemeenten sinds de opening van het coördinatiepunt bewuster gemaakt.
Dit is ons inziens een positieve ontwikkeling omdat nu in een vroegtijdig stadium voor de meest
passende voorbereiding kan worden gekozen. Het is aan VRHM om met het advies haar
toegevoegde waarde te laten zien bij de borging van de risico-aanpak evenementen. De
hulpverleningsdiensten adviseren bij reguliere aanpak evenementen rechtstreeks aan de gemeente.
Er zijn op dit moment 23 evenementenaanvragen via het regionale evenementencoördinatiepunt
geadviseerd. Gevraagd wordt of gemeenten een afschrift van de verleende vergunning willen
toesturen en gemotiveerd willen aangeven wanneer er van de adviezen wordt afgeweken.
Bij de 23 afgegeven VRHM adviezen is tot nu toe twee keer terug gekoppeld dat de adviezen niet
volledig zijn opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Het betrof hier extra maatregelen met
betrekking tot bereikbaarheid zoals het aanbrengen van een extra in- en uitrit en het dichthouden van
een parkeergarage rondom een evenemententerrein. Gemeenten hebben aan de regionale
evenementencoördinator aangegeven waarom de adviezen niet in zijn geheel zijn overgenomen.
4. Er is onvoldoende afstemming en uitwisseling van kennis tussen de afdelingen
vergunningverlening en toezicht en handhaving
VRHM heeft hierbij geen rol. Wel kan deze notitie als algemeen advies aan de gemeenten worden
meegegeven.
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5. De opzet, de uitkomsten en het gebruik van evaluaties bij gemeenten hebben
nauwelijks een toegevoegde waarde in het reduceren van de risico’s voor veiligheid en
gezondheid bij publieksevenementen.
Dit punt is ook bij de evaluatie van het kader benoemd. De cyclische werking van het evaluatieproces
bij evenementen kan ook binnen VRHM beter. Grote evenementen worden in het algemeen beter
geëvalueerd dan kleinere evenementen. Ervaring binnen een gemeente met grote evenementen
maakt hier het kwaliteitsverschil. Denk bijvoorbeeld aan de positieve ontwikkeling bij de 3 oktober
viering in Leiden of het Bloemencorso.
6. Op basis van het onderzoek stellen de Inspecties vast dat veel gemeenten bij
publieksevenementen nog steeds te weinig oog hebben voor de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. Gemeenten moeten hier meer aandacht aan besteden om te
voorkomen dat burgers onnodig risico lopen.
Onze conclusie naar aanleiding van het rapport is dat wij binnen VRHM op het gebied van
evenementenveiligheid op de goede weg zijn. Maar ook binnen onze regio kunnen op bepaalde
thema’s de puntjes op de i gezet worden. Het is belangrijk dat gemeenten meer aan de “voorkant”
van het proces gaan komen en beter gaan sturen op het tijdig, compleet en kwalitatief goed
aanleveren van evenementenaanvragen. Bewustwording en kennisvergroting bij
vergunningverleners spelen daarbij een rol. Voor de zomer wordt er vanuit VRHM gestart met een
multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid voor gemeentelijke vergunningverleners en
adviseurs van GHOR, brandweer en politie. Dit is een verdieping op de eerdere training die in 2013
bij de uitrol van het kader aan gemeenten is gegeven. Tijdens de leergang wordt specifiek aandacht
besteed aan de hier gemaakte opmerkingen.
Met de opening van het regionale evenementencoördinatiepunt is in de werking van het kader weer
een stap gezet. Aan het eind van 2016 wordt de werking van het evenementencoördinatiepunt
geëvalueerd.
Aanbevelingen vanuit inspecties aan gemeenten
In het inspectierapport worden de volgende aanbevelingen aan de gemeenten gedaan.
1. Stel voor publieksevenementen beleid vast waarin:
a. concrete doelstellingen voor de veiligheid en de gezondheid zijn beschreven;
b. de afwegingen op het punt van de beperking van risico’s voor veiligheid en gezondheid
inzichtelijk zijn gemaakt;
c. de rol en de verantwoordelijkheid van de organisator zijn omschreven.
2. Scherp instrumenten en afspraken aan zodat deze leiden tot zorgvuldige en transparante
afwegingen op het punt van veiligheid en gezondheid bij de beoordeling van aanvragen om
een vergunning voor een publieksevenement.
3. Betrek bij de vergunningsprocedure nadrukkelijk het advies van de hulpverleningsinstanties
en/of veiligheidsregio.
4. Zorg voor een goede afstemming tussen de gemeentelijke processen toezicht en handhaving
enerzijds en vergunningverlening anderzijds, en borg daarbij de wederzijdse uitwisseling van
kennis en ervaringen.
5. Zorg voor kwalitatief goede evaluaties van evenementen en voor het breed delen van de
uitkomsten.
Daar waar mogelijk adviseert VRHM de gemeenten graag bij het opvolgen van bovengenoemde
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aanbevelingen. Het is aan de gemeente zelf om voorstellen tot verbetering door te voeren. Vanuit de
regionale werkgroep evenementenveiligheid wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan verbeterde formats
voor de risicoscan, veiligheidsplan en Integraal Operationeel Plan.
Tevens wordt er een nieuwe, gebruiksvriendelijke risicoanalyse tool (RISKOM) geïntroduceerd.
Met de geplande multidisciplinaire leergang verwachten wij niet alleen kennis over te kunnen dragen
maar de kolommen ook een blik in elkaars werkveld te geven. Dit draagt bij aan een nog betere
onderlinge samenwerking.
Aanbevelingen vanuit inspecties aan veiligheidsregio’s
1. Draag standaard zorg voor een geïntegreerd advies vanuit de drie hulpverleningsdiensten
aan de gemeenten.
Zoals hierboven aangegeven worden sinds afgelopen januari risico-aanpak evenementen integraal2
geadviseerd. De adviezen worden door de hulpverleningsdiensten onderling afgestemd en naar de
regionale evenementencoördinator gestuurd. Deze bundelt de adviezen en controleert de adviezen
op eventuele tegenstrijdigheden. Vervolgens stuurt de coördinator het advies naar de gemeente. Het
“integrale” advies is als product in ontwikkeling. Het advies moet beter gaan aansluiten bij de wensen
van gemeenten en meer risicogericht worden.
2. Zorg, samen met de gemeenten, steeds voor een volledig en actueel regionaal overzicht van
publieksevenementen.
De regionale evenementencoördinator is binnen VRHM verantwoordelijk voor het opstellen van de
regionale evenementenplanningskalender. Gemeenten ontvangen ieder kwartaal een update en
geven aanpassingen tussentijds door.
3. Heroverweeg de wenselijkheid van de bestaande GHOR-norm voor adviesaanvragen.
Zoals hierboven aangegeven werkt de GHOR in de praktijk niet met de normen uit de landelijke
handreiking. Het Beleidsplan Advisering vergunningverlening publiekevenementen GHOR Hollands
Midden wordt in 2016 geactualiseerd waarbij de normstelling ook officieel vervalt.

4. Implementatie en communicatie
Zoals aangegeven worden in het inspectierapport punten genoemd die ook bij de evaluatie van het
Kader evenementenveiligheid VRHM naar voren zijn gekomen. De regionale multidisciplinaire
werkgroep evenementenveiligheid werkt op dit moment meerdere thema’s verder uit.

5. Bijlagen
-

Samenvatting rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen.
Stand van zaken evaluatie kader evenementenveiligheid door regionale werkgroep
evenementenveiligheid.

Het gehele rapport is te downloaden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/17/rapport-meer-aandacht-nodig-voorveiligheid-en-gezondheid-bij-publieksevenementen

2

Het Kader evenementenveiligheid spreekt van integraal advies. Het integrale VRHM advies staat
voor een afgestemd en gebundeld advies. Aangezien de politie geen onderdeel uitmaakt van de
juridische entiteit van de Veiligheidsregio, adviseert de politie altijd met een eigen getekend advies.
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Stand van zaken evaluatie Kader Evenementenveiligheid 2016
Regionale werkgroep Evenementenveiligheid en MDOP
Onderwerp
Integraal Operationeel
Plan (IOP)

Omschrijving
Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Gemeenten vinden huidig format te groot en
te weinig handzaam;
- Meerwaarde van IOP wordt niet altijd door
gemeente gezien;
- Maken van IOP kost gemeente (veel) tijd.
Het IOP geeft aan welke extra maatregelen de
gemeenten en hulpdiensten nemen om restrisico’s
van een evenement te beperken.
De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven
van het IOP, de hulpverleningsdiensten geven
hiervoor input.
Zie ook bijlage 6 Kader evenementenveiligheid
VRHM, format IOP.

Trekkers
Martin Braam (Leiden)
Marco van Moolenbroek
(Gouda)
Afvaardiging gemeente
Alphen (via Therese
Jacobs)
Afvaardiging MDOP
(Tagore Oosting)

Status
In gemeente Leiden wordt gewerkt met een “ IOP kaart”.
Tijdens de thema bijeenkomst in februari hebben Aina
Toppenberg en Martin Braam van de gemeente Leiden
deze kaart nader toegelicht.
Naast de IOP kaart is er een burgemeestersvoorstel,
waarin het IOP nader wordt toegelicht en aan het bestuur
gevraagd wordt het IOP vast te stellen.
Tagore Oosting (MDOP) geeft aan dat de Leidse IOP
kaart door de hulpdiensten op straat als zeer waardevol
wordt ervaren (overzichtelijk, handzaam).
Peter Kroep (Politie) geeft aan een verwijzing naar de
beleids- en tolerantiegrenzen te missen.
IOP wordt in Leiden mede-ondertekent door
hulpverleningsdiensten (burgemeester ziet het als
integraal besluit).
Conclusie:
- IOP kaart Leiden is een overzichtelijk en
handzaam document
- Besloten wordt deze kaart nader uit te werken en
te streven naar een uniform regionaal format.
Vervolg:
- Trekkers (zoals genoemd in kolom hiernaast)
werken IOP kaart nader uit tot regionaal format.
- Voorstel wordt aan regionale werkgroep
voorgelegd.
Aangepast format voorleggen aan bestuur.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak
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Risicoanalyse

De risicoanalyse is niet genoemd in de evaluatie
van het kader evenementenveiligheid. De
hulpverleningsdiensten hebben dit onderwerp toch
op de agenda gezet omdat dit onderdeel nu vaak bij
de voorbereidingen niet of onvolledig wordt
uitgewerkt. Het is echter heel belangrijk dat deze
basis stap goed wordt gedaan.
De huidige risico analyse tool (Excel) komt voort uit
de HEV (landelijke handreiking). Deze tool is
minder toegankelijk en voor alle betrokkenen lastig
zonder hulp in te vullen.

Peter Kroep (Politie)
Ingrid Nieuwenhuis
(VRHM)

Syan Schaap (Event Safety Institute) geeft toelichting over
het door ESI ontwikkelde RISKOM tool.
Syan geeft plaats van de risicoanalyse in totale proces
aan en legt verband met risicoscan.
Stappen:
- Vaststellen publieksprofiel, activiteiten, ruimtelijk
profiel (risicoscan);
- Inventarisatie (Safety, Security, Health,
Management);
- Risicoweging;
- Scenario’s uitwerken.
Suggesties ESI:
- Pilots bij evenementen in 2016;
- Workshop met gemeente en adviesdiensten;
- Nadere training in gebruik tool.
Kanttekeningen /ervaringen tool:
 In RISKOM wordt alleen fysieke impact
meegenomen.
 Je moet goed regie houden tijdens bijeenkomst
(er is veel interactie), aangeraden wordt eerst met
gemeenten en hulpverleningsdiensten RISKOM te
oefenen.
Vervolg:
- Pilot met gemeenten waaronder Gouda met case
Kaarsjesavond. (afgestemd, datum nog plannen).
- Verdere bewustwordingsproces ontwikkelen
tijdens leergang evenementenveiligheid(leergang
gepland).
- RISKOM aanpassen eisen VRHM (17 mei).
- Budget vrijmaken voor pilot (via risicobeheersing)
- Tijdsplanning maken.
23-05-2016: presenteren plan van aanpak.
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Risicoscan

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Kennis en ervaring bepalen hoe scan wordt
ingevuld;
- Toelichting bij bepaalde vragen
onvoldoende duidelijk;
- Discussie B-evenement.

Josine Vos (Brandweer)
Ingrid Nieuwenhuis
(VRHM)

Via stellingen is er discussie rondom risicoscan gevoerd.
Geen opmerkingen over weging, ook inhoud scan is goed.
Toelichting kan bij sommige vragen beter. Uit de scan
volgt bij B-evenementen een keuze voor aanpak (risico of
regulier). Discussie of bij invullen al gelijk een keuze moet
worden aangegeven. Wordt toch als aparte processtap
gezien. Wel ook hier meer toelichting toevoegen.
Conclusie:
- Risicoscan meenemen in leergang (handvatten
bieden bij invullen/beoordelen van vragen en
plaats van scan in proces toelichten;
- Toelichting daar waar nodig aanpassen.
Vervolg:
- Risicoscan wordt meegenomen in leergang.
- Josine en Ingrid passen toelichting risicoscan format
aan.
23-05-2016: presentatie concept format risicoscan.

Veiligheidsplan (VP)

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Toelichting op format is niet duidelijk;
- Format is niet gebruikersvriendelijk;
- Grote kwaliteitsverschillen tussen
organisatoren geven ook kwaliteitsverschil in
product VP.

Marco van Moolenbroek
(Gouda)
Therese Jacobs (Alphen
aan de Rijn)
Claire Verhaar (GHOR)

Trekkers hebben aantal voorbeelden VP uit andere regio’s
en gemeenten verzameld en bekeken.
We zijn het met elkaar eens dat Veiligheidsplan geen
invuloefening moet zijn maar dat de organisator zelf moet
(blijven) nadenken. Via het VP maakt de organisator
inzichtelijk welke risico’s het evenement met zich
meebrengt en welke maatregelen de organisator zelf daar
op treft.
Conclusie:
- Organisator moet (door gemeente) bewust
gemaakt worden van doelstelling VP.
- Vanuit VR meer structuur bieden door huidige
format aan te vullen met extra hulpvragen.
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Vervolg:
- Veiligheidsplan wordt door middel van extra
hulpvragen aangevuld.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak.
Veiligheidsteam

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Rol en functie veiligheidsteam is
onvoldoende duidelijk;
- Afbakening Veiligheidsteam en
opschalingsstructuur duidelijker maken;
- Overdracht voorbereiding naar uitvoering is
aandachtspunt.

Tagore Oosting (MDOP)
Josine Vos (Brandweer)
Martin Braam (Leiden)

Met elkaar gesproken over aandachtspunten uit evaluatie.
Wordt VT altijd ingezet bij risicoaanpak evenementen?
Nee, gemeente geeft aan of zij dit willen inzetten (is in
kader nu optioneel). De rol en functie van het VT moet
duidelijker in het kader beschreven worden.
Vervolg:
- Trekkers maken voorstel en leggen dit voor aan
regionale werkgroep.
23-05-2016: presentatie concept en verdere Plan van
aanpak.

Aanvraagformulier

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Aanvraagformulier is niet digitaal;
- Gemeente vraagt bij organisatoren niet goed
door;
- Gemeenten maken eigen ‘gemeente’
aanvraagformulier (geen uniformiteit).

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Format aanvraagformulier zoals aangegeven in kader is
volledig. Gemeente heeft soms behoefte aan extra
toelichting, welke verwijst naar eigen organisatie.
Tool Evenement Assistent kan gemeenten bij
digitalisering ondersteunen, Leiden start met pilot.
Verschillende ICT-eisen maakt digitalisering vanuit VRHM
lastig.
Conclusie:
- Format aanvraagformulier volstaat
- Gemeenten moeten meer sturen op tijdige en
kwalitatieve informatie vanuit organisatoren.
Vervolg
- Participeren in pilot Leiden en ervaringen tool
Evenement Assistent evalueren.
- Gemeente die aanvraagformulier op korte termijn
wil digitaliseren legt dit voor aan
hulpverleningsdiensten en leggen dit naast huidige
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-

Vooroverleg

Adviezen

Operationeel Verslag

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Meeste gemeenten houden vooroverleg;
- Structurele agenda ontbreekt af en toe;
- Vooroverleg altijd bij risico-aanpak
evenementen volgens kader maar
gemeenten doen dit niet altijd.
Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Manier waarop gemeenten omgaan met
adviezen van hulpverleningsdiensten
verschilt;
- Sluit vraag gemeente aan bij advies
hulpverleningsdiensten?

Aandachtspunten vanuit evaluatie:
- Er wordt vaak geen expliciet operationeel
verslag gemaakt. Er wordt wel een evaluatie
gedaan, hiervan wordt wel verslag gemaakt;
- Cyclische werking evaluatie kan beter.

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

format.
Leergang evenementenveiligheid geeft handvatten
voor risicoanalyse en maakt koppeling naar
risicoscan en daarmee gegevens
aanvraagformulier.

Juni 2016: start leergang evenementenveiligheid.
December 2016: evaluatie tool Evenement Assistent
Leiden (nog afstemmen).
Bij risicoaanpak evenementen wordt conform kader altijd
vooroverleg gepland. Hier wordt ook door
hulpverleningsdiensten en regionale evenementencoördinator op gestuurd.
December 2016: evaluatie evenementencoördinatiepunt.

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Regionale werkgroep
evenementenveiligheid

Vervolg:
- Multidisciplinaire leergang neemt module omgaan
met adviezen op. Hier ook ruimte voor discussie
over dit thema.
- Product “integraal” advies is ontwikkeling.
Juni 2016: start leergang evenementenveiligheid.
Q3: doorontwikkeling product integrale advies.
Nog nader te bespreken. Aandacht aan besteden tijdens
contactdag vergunningverleners.
Oktober 2016: regionale contactdag vergunningverleners
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