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 HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

 

 

Publieksevenementen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.  

Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, sociaal-maatschappelijke 

leven in een gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch recreatieve 

product. Trend is wel dat er steeds meer en steeds grotere publieksevenementen worden 

georganiseerd in de regio Drenthe. Doordat er grote hoeveelheden mensen bij elkaar 

komen, moeten er extra voorzieningen worden getroffen om alles in goede banen te 

leiden. Grote publieksevenementen herbergen een risico op calamiteiten in zich. 

Gelukkig treden er in de meeste gevallen geen problemen op. Echter, de ervaring leert 

dat het mis kan gaan. Een goede voorbereiding, aan de hand van een risicoanalyse en 

een daaruit volgende advisering van de hulpverleningsdiensten, is een voorwaarde om 

het risico op calamiteiten te reduceren. 

 

Gezien dit gegeven heeft de coördinatiegroep Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 

en Crisisbeheersing (RBRC) een multidisciplinaire werkgroep de opdracht  gegeven om 

een document te ontwikkelen waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

zijn weergegeven in het kader van borging veiligheid evenementen (programma 9: de 

borging van de beheersbaarheid van grote evenementen).  

 

Vanaf januari 2008 heeft een multidisciplinaire werkgroep zich gebogen over deze 

opdracht1. Op 25 juni 2008 heeft de werkgroep een document geagendeerd aan de 

coördinatiegroep RBRC met daarin een uitwerking van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in het kader van borging veiligheid evenementen voor de 

Veiligheidsregio Drenthe. De coördinatiegroep RBRC heeft de werkgroep akkoord 

gegeven om het betreffende voorstel concreet uit te werken.  

 

In dit document is het voorstel concreet uitgewerkt in een regionale handreiking 

advisering en inzet hulpverleningsdiensten bij (risicovolle) evenementen. Deze 

handreiking heeft als doel: 

 

Item Toelichting 

Inzicht in 

samenloop 

evenementen 

Door het opstellen van een regionale evenementenkalender krijgen van 

inzicht in mogelijke samenloop van risicovolle evenementen.   

Afstemming 

hulpdiensten 

Het op elkaar afstemmen van de preparatieve en repressieve 

activiteiten van de politie, de brandweer, de GHOR en de gemeente ten 

aanzien van evenementenveiligheid.  

Kader voor 

lokaal beleid 

Het bieden van een kader ten behoeve van het opstellen van een 

Evenementenbeleid in de afzonderlijke gemeenten en een procedure 

over de wijze van vergunningadvisering vanuit de hulpdiensten.  

 

 

 

                                                
1
 Zie bijlage 1 voor overzicht deelnemers werkgroep.  

Aanleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussenrapportage 
coördinatiegroep 
RBRC 
 
 
 
 
 
 
 
Doel handreiking 
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De gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid om hun lokale evenementenbeleid 

en proces omtrent de vergunningverlening te bepalen. Er wordt van uitgegaan dat deze 

handreiking maatgevend is en dat gemeenten het regionale beleid als hun lokale beleid 

accorderen. Of dat gemeenten een lokaal beleid ontwikkelen dat een uitwerking is van het 

regionale beleid en dus binnen de kaders van dit regionale beleid past. 

 

Voor het organiseren van een evenement is in de meeste gevallen een of meerdere 

vergunningen en/ of ontheffingen nodig. De belangrijkste van toepassing zijnde regelgeving 

is opgenomen in bijlage 2. 

 

Een evenement is een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak die meestal 

vergunningplichtig is onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De burgemeester 

verleent de vergunning. In de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG), die door de meeste gemeenten in Nederland gebruikt wordt, staat de bepaling van 

het begrip evenement.  

 

In deze handreiking hanteren we, overeenkomstig de model-APV, de volgende definitie van 

een publieksevenement: 

 

Een publieksevenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 

inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak 

in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting 

of terrein bevindt of beweegt2. 

 

Het implementatieproces van deze handreiking is weergegeven in bijlage 1. De handreiking 

is op 17 februari 2010 besproken in het Directeuren overleg veiligheid. De opmerkingen uit 

het directeurenoverleg zijn verwerkt in voorliggende handreiking. Vervolgens is de 

handreiking in april/ mei 2010 in conceptvorm gepresenteerd en besproken met de 

functionarissen van de gemeenten, brandweer en basiseenheden. De handreiking wordt op 

15 september voorgelegd ter vaststelling aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 

Drenthe en op ?? vastgesteld door het Regionaal College. Vervolgens worden de gemeenten 

en hulpverleningsdiensten geinformeerd over de nieuwe wijze door middel van een brief en 

implementatiebijeenkomst. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2011.  

 

Risicovolle evenementen worden onder leiding van de vergunningverlenende gemeente 

altijd geëvalueerd. In deze evaluatie worden naast de preventieve en preparatieve aspecten 

ook het functioneren van de regionale handreiking geëvalueerd. Daarnaast wordt er 

jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met de betrokkenen van de gemeenten en 

hulpverleningsdiensten om de handreiking te evalueren en zaken op het gebied van 

evenementen in brede zin te bespreken.  

 

Indien in de evaluatie verbeterpunten gemeld worden ten aanzien van de algemene 

uitvoering van de handreiking, wordt de implementatie daarvan onder regie van het 

Multidisciplinair Veiligheidsbureau Drenthe ter hand genomen. Indien verbeterpunten 

gemeld worden ten aanzien van de handreiking, dan wordt via het Directeurenoverleg 

Veiligheid, jaarlijks een voorstel voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur VRD. 

 

                                                
2
 Conform de Leidraad Veiligheid publieksevenementen van het NIFV. 

Lokaal beleid 
vergunningen 
 
 
 
 
 
 
Wettelijk kader 
 
 
 
 
Begripsbepaling 
evenement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementatie,  
vaststelling en 

inwerkingtreding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie & 
Beheer 
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Huidige situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
op evenementen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoorde-
lijkheid kosten 
 
 
 
 
 
 
Afbakening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2  VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

 

Op dit moment beschikt (bijna) elke Drentse gemeente over een eigen evenementenbeleid. 

In het evenementenbeleid is beschreven op welke manier en bij welk type evenement een 

gemeente advies vraagt aan één of meerdere hulpverleningsdiensten. Op basis van de 

Algemene wet bestuursrecht heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om een zorgvuldig 

besluit (beschikking) te nemen. Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om een 

evenement te beoordelen op mogelijke risico‟s. 

 

Om tot een zorgvuldige evenementenvergunning (beschikking) te besluiten kan de 

gemeente een advies vragen aan één of meerdere hulpverleningsdiensten. De gemeente 

heeft hierin een eigen (zelfstandige) bevoegdheid. Doorgaans worden de brandweer en 

politie bij risicovolle evenementen om een advies gevraagd. In veel gevallen wordt de 

GHOR nog niet om een advies gevraagd. 

 

Op dit moment worden de adviezen van de hulpverleningsdiensten in veel gevallen 

afzonderlijk van elkaar aangevraagd en gegeven. De adviezen van de politie zijn afkomstig 

van functionarissen uit de betreffende basiseenheid. De adviezen van de brandweer en 

GHOR worden respectievelijk door de gemeentelijke brandweer en door de regionale 

preventiefunctionaris van de GHOR gegeven.  

 

De voorbereiding op een evenement, van aanvraag tot evaluatie, voltrekt zich volgens een 

aantal processtappen. In onderstaand schema staan de processtappen in vet 

weergegeven. De verantwoordelijke voor een processtap staat in cursief weergegeven 

(waarbij wordt opgemerkt dat degene die verantwoordelijk is voor een processtap niet per 

definitie degene is die de processtap uitvoert).  

 

 

De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de veiligheid op het 

evenemententerrein. De uitvoeringskosten die gemaakt worden om de veiligheid op het 

evenemententerrein te garanderen zijn dan ook een verantwoordelijkheid van de 

organisator. De kosten die gemaakt worden door de hulpverleningsdiensten in de 

preparatiefase (advies)fase zijn een verantwoordelijkheid van de betreffende hulpdienst.  

 

Deze handreiking is van toepassing op de procedure met betrekking tot de  

vergunningverlening van een evenementenvergunning (van aanvraag t/m plaatsen op 

evenementenkalender) voor wat betreft risicovolle evenementen.  

 

Naast een evenementenvergunning dient een organisatie in de meeste gevallen ook over 

een gebruiksvergunning te beschikken. Deze wordt afgegeven door de brandweer. De 

brandweer kijkt bijvoorbeeld naar de (brand)veiligheid van de feesttent. Dit 

vergunningtraject loopt, tezamen met eventueel andere noodzakelijke vergunningen en 

ontheffingen, parallel aan het vergunningtraject met betrekking tot de 

evenementenvergunning. In het kader van deze handreiking wordt alleen uitgegaan van de 

evenementenvergunning. 
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De advies 
procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HOOFDSTUK 3   ALGEMENE PROCEDURE 

 

De adviesprocedure verloopt als volgt. Alle afzonderlijke stappen zullen in de navolgende 

paragrafen worden uitgewerkt.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

AANVRAAG EVENEMENT INGEDIEND DOOR ORGANISATOR BIJ GEMEENTE 
o.b.v. standaard aanvraagformulier (bijlage 3) 

ONTVANGST AANVRAAG + BEPALING RISICOCLASSIFICATIE DOOR EVENEMENTENCOÖRDINATOR GEMEENTE 

  A - EVENEMENT 
              (tot 6 risicopunten) 
 

Geen regionale advisering op de 
aanvraag. 

 
Eventueel afstemming met 

gemeentelijke brandweer of de 
basiseenheid van de politie o.b.v. 

lokale afspraken.  
 

 

B - EVENEMENT 
(6 - 9 risicopunten) 

 

1. De gemeentelijke evenementencoordinator organiseert een multidisciplinair overleg 

waarbij zowel de lokale als regionale kolomfunctionarissen aanwezig zijn.  

2. Elke kolom brengt aan de gemeente een advies uit over de veiligheidsaspecten 

m.b.t. het evenement.  

 

C - EVENEMENT 
 (meer dan 9 risicopunten) 

 

 
Onder regie van de gemeente i.s.m. 

de lokale en regionale 
kolomfunctionarissen wordt een  
multidisciplinair coördinatieplan  

openbare orde en veiligheid 
ontwikkeld voor het evenement.  

 
Een coördinatieplan gericht op de 

bestrijding van de meest 
voorzienbare calamiteitenscenario‟s 
die zich kunnen voordoen gedurende 

het evenement.   
 

 

Afhandelen aanvraag door gemeente 
 plaatsen evenement op de regionale evenementenkalender 

In principe geen regionale advisering 
op de aanvraag tenzij de gemeente dit 

verzoekt. 
 

Afstemming met gemeentelijke 
brandweer of de basiseenheid van de 

politie o.b.v. lokale afspraken.  
   
 

 

 
De gemeente vraagt standaard een 

regionaal advies aan.   
 

 

Multidisciplinaire evaluatie 
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Toelichting 
Stap 1 

 De aanvraag 

 

 
 
 Termijnen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Stap 2 

Risicoclassificatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Risico 

classificatie 

 
 
 
 
 
 
Formuleren van 
eisen 
 
 
 
 
 
 
 

 

De werkgroep heeft een (model) aanvraagformulier3 voor evenementen ontwikkeld. Het 

(ingevulde) formulier bevat voor de hulpverleningsdiensten de juiste gegevens/ elementen om 

een goed advies te kunnen geven. De gemeenten kunnen dit model formulier gebruiken om de 

benodigde gegevens van de aanvrager te ontvangen.  

 

De termijnen waarop een vergunningaanvraag voor een evenement bij de Drentse gemeenten 

moet zijn ingediend lopen uiteen van 3 weken tot 3 maanden. C - evenementen vergen 

doorgaans een extra inzet van de hulpverleningsdiensten. Vanuit dat oogpunt is het 

noodzakelijk dat C – evenementen in een vroegtijdig stadium bekend zijn bij de 

hulpverleninsgdiensten. Om hier concreet invulling aan te geven is de regionale 

evenementenkalender opgesteld (zie hoofdstuk 5).  

 

Daarnaast vergt een C – evenement op preventief gebied de nodige voorbereidingstijd. De 

minimale voorbereidingstijd voor de advisering van de hulpverleningsdiensten wordt gesteld 

op 12 weken. Aanvragen voor C – evenementen die binnen deze termijn van 12 weken vallen, 

kunnen leiden tot een negatief advies vanuit de hulpverleningsdiensten.  

 

Aan de hand van de risicoanalyse4 (incl. enkele aanvullende risiscofactoren) wordt bepaald in 

welke risicoklasse het evenement zich bevindt. De risicoanalyse heeft betrekking op drie 

aspecten: 

1. het soort evenement; 

2. samenstelling van het publiek / deelnemers; 

3. plaats en tijdstip van het evenement. 

 

Voor elk van de drie aspecten is een wegingsfactor gegeven. Opgeteld vormen deze scores het 

aantal risicopunten resulterend in een risicoclassificering5: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Blijkt dat op basis van de aanvraag het evenement wordt geclassificeerd als een C - 

evenement dan formuleert de gemeente enkele eisen aan de organisator. Deze hebben met 

name betrekking op het aanleveren van een plan waarin de organisator wordt gevraagd hoe 

om te gaan met bijv. calamiteiten, milieuaspecten, verkeerscirculatie, gezondheid, etc. In 

bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de eisen.  

 

De risicoclassificatie is bedoeld als een hulpmiddel om te bepalen of advies van de 

hulpverleningsdiensten nodig is. Iedere gemeente moet uiteraard (ook) toetsen aan de eigen 

regelgeving en de ervaringen met hetzelfde of soortgelijke evenementen uit het verleden.  

 

Het is niet mogelijk om daarbij harde drempelwaarden te hanteren wanneer wel of niet advies 

moet worden aangevraagd. Het aanvraagformulier en de risicoclassificatie geeft inzicht in de 

aard van het evenement, het mogelijke gevaar of de mogelijke invloed op de omgeving, de 

aard en omvang van het bezoek enz.   

 

                                                
3
 Zie bijlage 3 

4 Zie bijlage 4 
5 De classificering is afkomstig van de “Handreiking geneeskundige advisering bij publiekevenementen”.   

Totaal risicopunten Omschrijving Betrekken regionale 
adviseurs bij de advisering? 

 
>  9 

C - evenement 
Evenement met hoog risico 

 
Ja 

 
6 – 9 

B - evenement 
Evenement met beperkt  risico  

 
Optioneel 

 
< 6 

A – evenement 
Evenement met weinig risico 

 
Nee 
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Uitgangspunt is om bij een C - evenement (met een hoog (> 9 punten) risico) standaard 

de regionale adviseurs te betrekken bij de advisering op preventief en preparatief gebied.  

 

Een adviesaanvraag aan de regionale adviseurs van de hulpverleningsdiensten voor een  

B – evenement (6 – 9 punten)  is optioneel. In principe vindt de afstemming over het      

B – evenement  met de hulpverleninsgdiensten op lokaal niveau plaats. Als een gemeente 

voor het nemen van een zorgvuldig besluit op een vergunningaanvraag een advies wil 

hebben van de regionale adviseurs dan wordt hierin voorzien.  

 

Van A - evenementen (< 6 punten) wordt ingeschat dat er weinig risico‟s zijn en dat 

eventuele afstemming over het A – evenement met de hulpverleninsgdiensten op lokaal 

niveau plaats vindt.  

 
De ontwi           De adviesprocedure voor een C – evenement verloopt als volgt: 

 

Fase Beschrijving 

  

1 De organisator dient (tijdig) een aanvraag voor een vergunning in bij de gemeente.  

 

NB1. Veelal is het de procedure bij grote evenementen dat er ruim voordat het evenement 

plaatsvindt een eerste aankondiging door de organisator aan de gemeente wordt gestuurd. 

De officiële aanvraag wordt in een later stadium aan de gemeente gestuurd. De aankondiging 

kan, mits deze voldoende informatie bevat, aanleiding zijn om de adviesprocedure voor een 

C – evenement te starten.   

 

NB: het is verboden zonder schriftelijke vergunning v/d gemeente een evenement te 

organiseren.  

2 De gemeente neemt de aanvraag in behandeling volgens de lokale procedure en - wetgeving.  

Opmerking: hierdoor kan de duur v/d behandeling per gemeente verschillend zijn.  

3 De gemeente classificeert het evenement (definitief) in een risicoklasse.  

4 Voor een C – evenement wordt, vanuit preventief oogpunt, onder regie van de gemeente, 

z.s.m. na de ontvangst van de aanvraag, minimaal één of (indien nodig) meerdere 

multidisciplinaire overleggen gevoerd. Hieraan nemen in ieder geval deel: 

 de evenementencoördinator van de betreffende gemeente;  

 een politiefunctionaris van de betreffende basiseenheid; 

 een politiefunctionaris van het bureau Conflict- en crisisbeheersing (CCB) 

 een brandweerfunctionaris van de betreffende gemeente;  

 de functionaris brandweer van de Hulpverleningsdienst Drenthe;  

 de regionale specialist van GHOR.  

Eventueel aangevuld met de organisator van het evenement en andere gemeentelijke 

functionarissen zoals bijv. milieu, gemeentewerken, etc.).   

5 Op basis van de aanvraag, de multidisciplinaire overleggen en de inbreng van lokale en 

regionale functionarissen wordt per kolom een advies aan de gemeente geformuleerd.   

 

Opmerking: burgemeester kan afwijken van het advies. 

6 Uiterlijk twee weken na afloop van het evenement vindt onder leiding van de 

vergunningverlenende gemeente een evaluatie plaats m.b.t. het verloop van het evenement 

en de adviesprocedure. Dit gebeurt in elk geval na een risicovol evenement en desgewenst 

ook na andere evenementen.  

Toelichting 
Stap 3 
Advies 
hulpdiensten  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Stap 4a 
Adviesprocedure 
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Toelichting 
Calamiteitenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor elk C - evenement wordt een multidisciplinair coördinatieplan openbare orde en 

veiligheid onder regie van de gemeente opgesteld. Doel van het coordinatieplan is om in 

geval van een  calamiteit op of nabij het evenemententerrein te komen tot een 

gecoördineerde inzet van de eenheden van de verschillende disciplines, gericht op een 

snelle redding van eventuele slachtoffers, het beperken van de gevolgen van de 

calamiteit, alsmede de daadwerkelijke bestrijding van de bron. 

 

Basis voor het opstellen van het coordinatieplan is het gemeentelijk rampenplan, de 

evenementenvergunning en aan het evenement gerelateerde vergunningen en 

draaiboeken. Het coordinatieplan bestaat uit twee delen: 

1. een algemeen deel; met daarin een beschrijving van het evenement, de Incident- 

en crisismanagementorganisatie en voorzienbare scenario‟s.  

2. de monodisciplinaire draaiboeken; met daarin informatie over inzet, alarmering, 

opschaling, etc. per hulpverleningsdienst.   

 

De ontwikkel- en adviesprocedure voor een coordinatieplan verloopt als volgt: 

 

 

 

Fase Beschrijving 

  

1 Uitgangspunt is dat gestart wordt met de ontwikkeling van een coordinatieplan voor een    

C - evenement als de evenementenvergunning voor het evenement is afgegeven of dat de 

verwachting is dat de evenementenvergunning zal worden verleend.  

2 Voor een C - evenement wordt, vanuit preparatief oogpunt, onder regie van de 

gemeente, minimaal één of (indien nodig) meerdere multidisciplinaire overleggen gevoerd. 

Hieraan nemen in ieder geval deel: 

 de ambtenaar openbare orde en veiligheid/ ambtenaar rampenbestrijding van   

  betreffende gemeente 

 de evenementencoördinator van de betreffende gemeente;  

 een politiefunctionaris van de betreffende basiseenheid; 

 een politiefunctionaris van het bureau Conflict- en crisisbeheersing (CCB) 

 een brandweerfunctionaris van de betreffende gemeente;  

 de functionaris brandweer van de Hulpverleningsdienst Drenthe;  

 de regionale specialist van GHOR.  

 

Eventueel aangevuld met de organisator van het evenement en andere gemeentelijke 

functionarissen zoals bijv. milieu, gemeentewerken, etc.).   

3 Op basis van de evenementenvergunning en de multidisciplinaire overleggen ontwikkelt de 

gemeente het algemene deel van het coordinatieplan.  

 

De specialisten van de hulpverleningsdiensten zorgen voor de input (advies) voor het 

algemene deel en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de monodisciplinaire 

draaiboeken).  

4 Het coordinatieplan  wordt, uiterlijk drie weken voor het evenement, vastgesteld door het 

verantwoordelijke bestuur van de gemeente en verstuurd conform de (algemene) 

verzendlijst opgenomen in het coordinatieplan.  

5  Onderdeel van het coordinatieplan  is een implementatieplan.   
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Na (positief) besluit van de burgemeester op de aanvraag wordt de vergunning verleend 

door de gemeente. De gemeentelijke evenementencoördinator verwerkt de gegevens uit de 

vergunning in de regionale evenementenkalender.  

 

Zie hoofdstuk 5 van de handreiking.   

 

 

Onder regie van de gemeente worden (gelijktijdig) zowel de preventieve (de 

evenementenvergunning) als preparatieve (coordinatieplan ) aspecten m.b.t. het evenement 

multidisciplinair geëvalueerd. Hieraan nemen in ieder geval deel: 

 de ambtenaar openbare orde en veiligheid/ ambtenaar rampenbestrijding van  

        betreffende gemeente 

 de evenementencoördinator van de betreffende gemeente;  

 een politiefunctionaris van de betreffende basiseenheid; 

 een politiefunctionaris van het bureau Conflict- en crisisbeheersing (CCB) 

 een brandweerfunctionaris van de betreffende gemeente;  

 de functionaris brandweer van de Hulpverleningsdienst Drenthe;  

 de regionale specialist van GHOR.  

 eventueel aangevuld met de organisator van het evenement en andere   

        gemeentelijke functionarissen zoals bijv. milieu, gemeentewerken, etc.   

 
Stap 5 
Afhandeling 
 
 
 
 
Evenementen-
kalender 
 
 
Stap 6 
Evaluatie 
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HOOFDSTUK 4   ADVISERING & MAATREGELEN HULPDIENSTEN 

 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie per hulpverleningsdienst aangegeven op welke 

manier het monodisciplinaire advies op een vergunningaanvraag tot stand komt.  

 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is aangegeven op basis van welke regelgeving, 

richtlijnen en beleidsdocumenten de hulpverleninsdiensten de adviezen aan de gemeenten 

baseren.  

 

 

Als onderdeel van het proactie – preventie beleid adviseert de GHOR op het gebied  van de 

volksgezondheid en technische hygiënezorg bij publieksevenementen. 

 

Aan de hand van de volgende punten wordt de wijze van advisering door de GHOR 

vormgegeven: 

 

A en B - Evenementen  

De A - evenementen (bijv. buurtbarbeques, straatspeeldagen, etc.) kunnen zonder specifieke 

GHOR advisering door de gemeente worden afgehandeld. De gemeente neemt in de 

vergunning (standaard) algemene voorschriften op over bereikbaarheid, het vrijhouden van 

toegangswegen en de inzet van EHBO.  

 

Bij B - evenementen waar de standaardvoorwaarden onvoldoende waarborg bieden, wordt 

door de evenementencoördinator van de gemeente advies gevraagd aan de GHOR.  

 

C - Evenementen  

Bij C – evenementen wordt standaard een advies gevraagd aan de specialist van de GHOR. 

M.a.w. bij een evenementen met een hoog risico wordt de specialist betrokken om vanuit pro-

actie, preventie en preparatie een advies te geven op het evenement. De specialist van de 

GHOR kan gezien zijn kennis van en ervaring met risicovolle evenementen aanvullend zijn op 

specifieke proactieve, preventieve en preparatieve aspecten van het evenement.  

 

Inzet regionaal materieel en personeel 

Bij evenementen waar in geval van calamiteiten geneeskundige inzet voorzienbaar is, wordt de 

specialist van de GHOR om advies gevraagd. De GHOR stelt voor deze evenementen een 

operationeel draaiboek op voor de OvdG‟en, de HSGHOR en de RGF. Daarnaast worden, 

afhankelijk van de risico‟s de MKA, de ziekenhuizen, huisartsen en anderen geïnformeerd. 

  

 

Advisering 

publieks-

evenementen 

door de GHOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Inleiding 
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De gemeentelijke brandweer adviseert op dit moment de burgemeester bij evenementen 

over  de risico‟s in de omgeving, de veiligheid van de geplande activiteiten, de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid van het evenement zelf, en de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van (panden in) de omgeving en over de mogelijkheid om daar continuïteit 

in de brandweerzorg te blijven leveren. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de 

bouwvoorschriften en de brandbeveiligings-verordening op basis waarvan de organisator 

zich moet houden aan bepaalde voorschriften of eisen. De regionale brandweer geeft op dit 

moment in principe geen advies tenzij dit specifiek wordt gevraagd door de gemeente.    

 

Aan de hand van de volgende punten wordt de wijze van advisering door de brandweer 

vormgegeven: 

 

A en B – Evenementen  

De A – evenementen (bijv. buurtbarbeques, straatspeeldagen, etc.) kunnen zonder 

specifieke brandweeradvisering door de gemeente worden afgehandeld. De gemeente 

neemt in de vergunning (standaard) algemene voorschriften op over brandveiligheid, 

bereikbaarheid en het vrijhouden van brandkranen, etc. Deze algemene 

brandweervoorschriften zijn afgestemd met de gemeentelijke brandweer. Aanvullende 

folders over brandveiligheid (bijv. bij barbeques) zijn een handig aanvullend 

informatiemiddel.  

 

Bij B – evenementen waar de standaardvoorwaarden onvoldoende waarborg bieden wordt 

door de evenementencoördinator van de gemeente advies gevraagd aan de gemeentelijke 

brandweer. Hierbij geldt dat voor B – evenementen er in principe geen advisering vanuit de 

(regionale) specialist van de brandweer wordt georganiseerd, tenzij dit specifiek door de 

gemeente (en/ of gemeentelijke brandweer) wordt gevraagd. 

 

C – Evenementen  

Bij C - evenementen wordt standaard een advies gevraagd aan de (regionale) specialist van 

de brandweer. M.a.w. bij een evenementen met een hoog risico wordt de (regionale) 

specialist betrokken om vanuit pro-actie, preventie en preparatie een advies te geven op 

het evenement. De (regionale) specialist van de brandweer kan namelijk, gezien zijn kennis 

van en ervaring met risicovolle evenementen aanvullend zijn op specifieke proactieve, 

preventieve en preparatieve aspecten van het evenement. In de praktijk betekent dit dat de 

advisering vanuit de brandweer in gezamenlijkheid (lokaal/ regionaal) tot stand komt.  

 

Inzet regionaal materieel en personeel 

Bij evenementen waar in geval van calamiteiten de inzet van regionaal materieel en 

personeel voorzienbaar is, wordt de (regionale) specialist van de brandweer om advies 

gevraagd.  

 

 

 

Advisering 

publieks-

evenementen 

door de 

BRANDWEER  
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Bij evenementen adviseert de politie over de openbare orde en veiligheid van de geplande 

activiteit en de invloed van het evenement op de omgeving.  

 

A en B – Evenementen  

De A - evenementen (bijv. buurtbarbeques, straatspeeldagen, etc.) kunnen zonder 

specifieke politieadvisering door de gemeente worden afgehandeld. De gemeente neemt in 

de vergunning (standaard) algemene voorschriften op over bereikbaarheid en het 

vrijhouden van toegangswegen, etc. Deze algemene politievoorschriften zijn afgestemd 

met de basiseenheid.  

 

Bij A en B - evenementen waar de standaardvoorwaarden onvoldoende waarborg bieden 

wordt door de evenementencoördinator van de gemeente advies gevraagd aan de 

basiseenheid. Hierbij geldt dat voor B - evenementen er in principe geen advisering vanuit 

het Bureau conflict- & crisisbeheersing (CCB) van de Regiopolitie Drenthe wordt 

georganiseerd, tenzij dit specifiek door de gemeente en/ of basiseenheid wordt gevraagd. 

 

C - Evenementen 

Bij C – evenementen wordt standaard een advies gevraagd aan het Bureau CCB M.a.w. bij 

een evenement met een hoog risico wordt Bureau CCB betrokken om vanuit pro-actie, 

preventie en preparatie een advies te geven op het evenement. Het Bureau Conflict- & 

Crisisbeheersing betrekt in alle gevallen de Regionaal Informatie Coordinator (RIC), 

alsmede de leiding van de betreffende Basiseenheid. De RIC verfijnt de risicoanalyse aan 

de hand van bekende intelligence. De leiding van de Basiseenheid voegt hieraan lokale 

bekendheid toe en vooral in te zetten politiecapaciteit.  

 

Inzet regionaal materieel en personeel 

Bij evenementen waar in geval van calamiteiten de inzet van regionaal materieel en 

personeel voorzienbaar is, wordt het Bureau CCB om advies gevraagd.  

 
 
 

Advisering 

publieks-

evenementen 

door POLITIE 
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Regels en richtlijnen waarop het advies van de hulpverleningsdiensten is gebaseerd.   

 GHOR Brandweer Politie 

Proactie Hygienerichtlijnen voor 

publieksevenementen 

beschreven door het 

Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid 

(LCHV) 

 

THZ-richtlijnen.  

Ervaringen en eigen 

beleidslijnen.  

Regels en richtlijnen over 

de bereikbaarheid van (de 

omgeving van) het 

evenement en de 

aanwezigheid van 

bluswater gebaseerd op 

brandbeveiligings- of 

bouwverordening. 

Handreiking 

bluswatervoorziening en 

bereikbaarheid NVBR.  

 

De politie heeft in geval 
van een incident / ramp 
een zevental processen uit 
te voeren: Afzetten, 
begeleiden, ontruimen. 
evacueren, verkeer 
regelen, handhaven 
openbare orde en 
begidsen.   
In de advisering op het 
aangevraagde evenement 

wordt hiermee rekening 
gehouden. Voor de 
kwantitatieve inzet wordt 
gebruik gemaakt van 
ervaringsgegevens en 
beschikbare informatie 
betreffende soortgelijke 
evenementen elders. 
 

Preventie De Handreiking 

geneeskundige 

advisering bij 

publieksevenementen. 

Ervaringen en evaluatie 

van voorgaande edities 

van 

publieksevenementen.   

Regels en richtlijnen over 
het brandveilig gebruik 
van de inrichting of het 
bouwwerk gebaseerd op 
brandbeveiligings- of 
bouwverordening. 
 
 

Wet op de particuliere 
beveiligingsbedrijven  

Preparatie Leidraad veiligheid 
publieksevenementen 
NIFV  
 
Regionaal Crisisplan 
 
 

Leidraad veiligheid 
publieksevenementen 
NIFV 
 
Regionaal Crisisplan 
 

Leidraad veiligheid 
publieksevenementen 
NIFV 
 
Regionaal Crisisplan 
 

Regels en 

richtlijnen 

hulpverlenings-

diensten 

 

Incl. inzetbepaling 
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HOOFDSTUK 5  DE REGIONALE EVENEMENTENKALENDER  

 

 

Grootschalige en risicovolle evenementen kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor 

de openbare orde en veiligheid. Daarom is het voor de hulpverleningsdiensten en 

gemeenten belangrijk om overzicht te hebben van de te houden evenementen in de regio 

op bepaalde momenten. Om hier invulling aan te geven wordt er een regionale 

evenementenkalender opgesteld waarop alle evenementen in Drenthe staan vermeld.   

 

 

Stap  Periode Omschrijving  

 November Elke gemeente plaatst de bij haar bekende en gemelde C - evenementen 

voor het komende jaar voor 1 december op de evenementenkalender op 

de site van het digitaal kantoor van de HVD. Dit geldt met name voor de 

jaarlijks terugkerende C – evenementen.  

 December In december wordt er door de HVD een een bijeenkomst georganiseerd 

met de betrokkenen van de gemeenten en hulpverleningsdiensten om:  

1. de lijst met gemelde C – evenementen door te nemen/ afstemmen; 

2. diverse zaken op het gebied van evenementen te bespreken; 

3. de handreiking te evalueren.  

 

 maandelijks De gemeentelijke evenementencoordinator zet maandelijks de 

evenementenkalender (met daarop de vergunde evenementen) op de site 

van de HVD. Deze kalender kan worden bijgehouden door de gemeente en 

geraadpleegd door de lokale en regionale hulpverleningsdiensten (incl. 

meldkamer).  

 

Het betreft een tijdelijke oplossing. Op dit moment loopt namelijk een 

traject om de regionale korpskalender van de politie ook toegankelijk te 

maken voor niet politionele diensten. Als dit mogelijk is dat is het voorstel 

om de gemeenten de evenementen zelf in te laten voeren in de 

korpsagenda. 

 

 

 

Inleiding 

 

 

 

 

 

 

Procedure  
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HOOFDSTUK 6  HANDHAVING EN TOEZICHT OP VERGUNNINGEN 

 

De meeste adviezen komen voort uit wettelijke bepalingen, richtlijnen, handreikingen 

en verordeningen. Een aantal partijen is betrokken bij de controle op de naleving van 

op de adviezen gebaseerde vergunningvoorwaarden. Aangezien de gemeente de 

regievoerder is bij het verlenen van de vergunning is zij dat ook bij de naleving ervan. 

In de volgende paragrafen wordt een handreiking gegeven voor de organisatie van 

toezicht en handhaving. 

 

Een evenement wordt meestal toegestaan op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening c.q. een vergunning voor het houden van een evenement. Onder deze 

vergunning wordt soms nog een groot aantal andere activiteiten ontplooid. Soms wordt 

voor deze activiteiten weer een afzonderlijke vergunning verleend. Hierbij valt te 

denken aan: 

 

Vergunning/ ontheffing Afgegeven door: Handhaving door: 

   

Evenementenvergunning  Gemeente  Gemeente  

Afsteken professioneel vuurwerk.  

 

Verklaring van geen bezwaar door 

gemeente. 

Provincie Provincie 

Drank- en Horecavergunning (art. 35 

Drank- en Horecawet) 

Gemeente Voedsel en 

Warenautoriteit 

Ontheffing geluidsvoorschriften o.b.v. 

APV 

Gemeente Gemeente 

Afsluiting van wegen (verkeersbesluit) Gemeente Gemeente 

Vergunning voor wedstrijd op de weg in 

meerdere gemeenten.  

Verklaring van geen bezwaar door 

gemeente. 

Provincie Provincie  

Vergunning voor wedstrijd op de weg in 

één gemeente 

Gemeente Gemeente 

Tijdelijke bouwwerken, podia en tribunes Gemeente  

 

Gemeente (Bouw en 

Woningtoezicht) 

Vuur in de open lucht Gemeente (milieu) Gemeente (Milieu)  

Kansspelen en verlotingen Gemeente Politie (bijzondere 

wetten) 

(Tijdelijke) gebruiksvergunning (i.v.m. 

brandveiligheid, bijv. plaatsen feesttent) 

Gemeente 

(brandweer) 

Gemeente (brandweer) 

 

In het gemeentelijk evenementenoverleg worden afspraken gemaakt wie wat gaat 

controleren en op welke manier.  

 

 

 

Inleiding 

 

 

 

 

 

Analyse van de 

activiteiten  
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Problemen in de gemeentelijke handhaving ontstaan doordat het evenement 

doorgaans is afgelopen voordat de gemeente de bestuurlijke handhaving aan het 

papier heeft toevertrouwd. Direct ingrijpen is soms noodzakelijk en moet vooraf 

gesanctioneerd worden. Dit kan in een aanvulling op het evenementenbeleid. Een 

hulpmiddel hierbij is het indelen van soorten overtredingen in categorieën met 

bijbehorende sanctie-instrumenten. De sanctie moet in overeenstemming zijn met de 

zwaarte van de overtreding. Bij een lichte overtreding mag dus niet meteen het 

zwaarste sanctiemiddel worden ingezet.  

Spoedeisende bestuursdwang komt in beeld bij acute, ernstige, onveilige en 

levensbedreigende situaties. De beschikking dient echter achteraf op papier te volgen. 

Het is raadzaam vooraf concepten te formuleren. 

 

Overtredingen zijn te verdelen in drie categorieën: 

1. activiteiten zonder vergunning; 

2. activiteiten die overlast veroorzaken in afwijking van de gestelde pro-actie-, 

preventie- en preparatievoorwaarden; 

3. activiteiten die gevaar veroorzaken in afwijking van de gestelde voorwaarden. 

 

In deze handreiking worden de hoofdlijnen voor de (gemeentelijke) handhaving en de 

daarbij toe te passen sanctie-instrumenten gegeven; het is geen alomvattend 

juridisch kader voor de handhaving van evenementen.  

1. Het geven van een waarschuwing. De organisator wordt in de gelegenheid 

gesteld de activiteiten terug te brengen tot binnen de grenzen van de gestelde 

voorwaarden. Bij weigering of herhaalde overtreding wordt het evenement 

stilgelegd of worden maatregelen op kosten van de organisator genomen.  

2. Het stilleggen van de activiteit, indien dit gebeurt op basis van een 

risicoanalyse met dreigend gevaar voor: 

o de volksgezondheid; 

o de brandveiligheid en/of in strijd is met de bouwverordening; 

o de openbare orde en veiligheid; 

o teveel onttrekken van personeel en middelen uit de rest van de regio, 

hierdoor kan de regionale dekking in gevaar komen. 

Het begrip risicoanalyse moet hier ruim geïnterpreteerd worden: van het vaststellen 

van een technisch mankement aan een installatie of attractie tot het inschatten van 

de kans op rellen en onlusten. Het is duidelijk dat daar, afhankelijk van de situatie, 

verschillende functionarissen bij betrokken kunnen zijn. 

3. Van alle categorieën overtredingen wordt rapport opgemaakt. Dit rapport 

wordt ook toegestuurd aan de organisator. Afhankelijk van de zwaarte van de 

overtreding wordt bij een volgend evenement één of een combinatie van de 

volgende acties ondernomen: 

a. strengere voorschriften verbinden aan een vergunning of ontheffing 

voor het volgende evenement; 

b. het evenement niet meer toestaan; 

c. het opleggen van een waarborgsom. 

Sanctie-
instrumenten op 
basis van de 
gemeentelijke 
regelgeving 
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BIJLAGE 1 DEELNEMERS WERKGROEP EN IMPLEMENTATIEPROCES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stap Omschrijving actie 

  

1 (17-2-2010) Goedkeuring in het Directeuren Overleg Veiligheid  

April/ mei 2010 In drie sessies (elk district één) een toelichting geven aan de 

evenementencoordinatoren gemeente, AOV, preventisten 

brandweer, chef basiseenheden politie,  geneeskundig op de 

handreiking. Uitgangspunt is om de lokale partijen gezamenlijk te 

informeren en een zienswijze van de gemeenten te ontvangen.   

3 Instemming in Directeuren Overleg Veiligheid 

4 Vaststelling Veiligheidsbestuur VRD 

5 Vaststelling Regionaal College 

6 Verzenden naar gemeenten, brandweer, politie en de geneeskundige 

diensten.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

naam organisatie 

  

Henk Barendsen Regiopolitie Drenthe 

Ella Dam Gemeente Hoogeveen 

Jacob Habing Gemeente Emmen 

Albert Tjarks Hulpverleningsdienst Drenthe, sector GHOR 

Harry Snijders Hulpverleningsdienst Drenthe, sector GHOR 

Nynke Mook  t/m 1/4/08 Regiopolitie Drenthe 

Harry Thomassen Openbaar Ministerie 

Marten van Delden Hulpverleningsdienst Drenthe, sector 

Multidisciplinair 

 

 

Deelnemers 

werkgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa-

tieproces 
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BIJLAGE 2 WET- EN REGELGEVING 

 

 

Bij de verlening van de evenementenvergunning zijn in hoofdzaak de volgende regelingen betrokken: 

 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) 

 de Drank- en Horecawet (DHW) 

 Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening 

 Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen milieubeheer 

 

De belangrijkste regelgeving wordt hieronder kort belicht. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)6 

De basis voor het mogen organiseren van een evenement ligt in artikel 2.2.2 van de APV. Op grond van 

dit artikel is het verboden een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester.  

 

Iedereen die een evenement wil organiseren zal dus een vergunning aan moeten vragen, tenzij de 

burgemeester voor een bepaalde categorie vrijstelling heeft verleend. 

De burgemeester is bevoegd de vergunning te weigeren of, indien de vergunning verleend wordt, er 

voorschriften aan te verbinden op grond van artikel 1.4 van de APV. Voor de toelaatbaarheid van de 

voorschriften gelden een aantal voorwaarden: 

 De voorschriften mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke regeling.  

 De voorschriften moeten redelijkerwijs nodig zijn in verband met het voorkomen van aantasting van 

de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid. 

 De voorschriften mogen niet in strijd komen met enig beginsel van behoorlijk bestuur. 

 Er kunnen dus ook voorschriften op gebied van (brand)veiligheid worden opgenomen in de 

vergunning. 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

De Algemene wet bestuursrecht kent regels voor het aanvragen, het beslissen en de voorbereiding van 

beslissingen en bekendmakingen met betrekking tot evenementen. Belangrijk in dit verband is vooral dat 

de beslissing zorgvuldig moet worden voorbereid door de nodige kennis over relevante feiten en belangen 

te vergaren. De belangen van omwonenden zijn daarbij een belangrijke factor. 

 

Gemeentewet 

De burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet belast met de handhaving van de 

openbare orde. Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester tevens belast met het 

toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede voor het publiek openstaande 

gebouwen en daarbij behorende erven. De burgemeester kan ten behoeve van het handhaven van de 

openbare orde of het toezicht op openbare gelegenheden bevelen geven die hij noodzakelijk acht. De 

burgemeester kan zich daarbij laten bijstaan door de politie. Indien zaken uit de hand lopen heeft de 

burgemeester op grond van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet daarnaast nog de mogelijkheid 

tot het geven van noodbevelen of het afkondigen van een noodverordening. 

 

Politiewet 

De Politiewet omschrijft de taak van de politie als „de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en 

het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven‟. Hieronder vallen ook evenementen. De 

hulpverlenende taak wordt bovendien zo breed opgevat dat ook veiligheid in preventieve zin, zoals 

veiligheidsoverleg vooraf bij evenementen, hieronder geschaard kan worden. 

 

                                                
6 Daar waar in deze handreiking gesproken wordt over de APV wordt de model-APV bedoeld van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten. Gemeenten zijn vrij deze al dan niet gewijzigd over te nemen. Inhoud en nummering van de artikelen van de APV kunnen 
derhalve per gemeente verschillen. 
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Woningwet 

Op grond van de Woningwet en de daarop gebaseerde bouwverordening dienen onder andere 

bouwwerken waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn over een gebruiksvergunning te 

beschikken. Voor zover de festiviteiten binnen de voorschriften van de gebruiksvergunning passen is de 

evenementenbepaling van de APV niet van toepassing. 

 

Brandweerwet 

Op grond van de Brandweerwet 1985 en de daarop gebaseerde brandbeveiligingsverordening dienen 

o.a. evenemententerreinen en tijdelijke bouwsels die niet vallen onder de bouwregelgeving (zoals 

feesttenten) en waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn te beschikken over een 

gebruiksvergunning. 

 

Wegenverkeerswet (WVW) 

Gelet op de bepalingen in de WVW en het daarop gebaseerd Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is 

het mogelijk om (gedeelten van) wegen, straten en/of pleinen, die in het beheer en/of eigendom van de 

gemeente of andere wegbeheerders zijn, af te sluiten ten behoeve van een evenement. In de WVW is 

voor evenementen bepaald dat ontheffing nodig is van het verbod voor het houden van wedstrijden met 

voertuigen op de openbare weg. 

 

Regeling verkeersregelaars 

Verkeersregelaars kunnen worden ingezet om verkeersstromen bij tijdelijke wegafzettingen, zoals tijdens 

evenementen, in goede banen te leiden. In de regeling verkeersregelaars worden de eisen omschreven 

waaraan verkeersregelaars dienen te voldoen. 

 

Zondagswet 

Indien op zondag evenementen plaatsvinden in de nabijheid van kerken en dergelijke gebouwen mag er 

gelet op de Zondagswet geen sprake zijn van hinder voor de godsdienstuitoefening. Uitgangspunt is dat 

op zondag voor 13.00 uur geen openbare vermakelijkheden (evenementen) plaatsvinden. Van dit verbod 

kan de burgemeester ontheffing verlenen indien er geen verstoring van de zondagsviering of de 

zondagsrust is te verwachten (bv. evenementen zonder muziek of festiviteiten zonder (geluids)hinder). 

Op zondag mag ook geen gerucht worden verwekt dat verder hoorbaar is dan 200 meter van de bron 

(uitzondering kerkdiensten, betogingen en vergaderingen). De burgemeester kan hiervoor zondags na 

13.00 uur ontheffing verlenen. 

 

Winkeltijdenwet 

De Winkeltijdenwet en de winkeltijdenverordening geeft aan op welke tijden detailhandel (winkels en 

uitstallingen langs de weg) toegestaan is. Indien er ten behoeve van een evenement buiten deze tijden 

om behoefte aan detailhandel bestaat kent de Winkeltijdenwet daarvoor een aantal vrijstellings- en 

ontheffingsmogelijkheden. 

 

Drank- en Horecawet 

Indien evenementen worden gehouden in een inrichting als bedoeld in de Drank- en Horecawet vervalt in 

de regel de evenementenbepaling van de APV. Voor het mogen schenken van zwak-alcoholische dranken 

tijdens evenementen buiten een horecabedrijf op de openbare weg is een ontheffing nodig op grond van 

de Drank- en Horecawet. De burgemeester kan tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een 

evenement, ontheffing verlenen, mits de leidinggevende(n) beschik(t)(ken) over een Verklaring Sociale 

Hygiëne en hij/zij van goed levensgedrag is/zijn. De leidinggevende hoeft geen horeca-ondernemer te 

zijn. De Drank- en Horecawet bepaalt dat er geen vergunning of ontheffing nodig is als a. er een besloten 

feest wordt gehouden, b. geen entree wordt geheven en c. indien gratis alcohol wordt verstrekt. Er moet 

dan wel voldaan worden aan alle drie vereisten. 
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Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

Veiligheid bij evenementen is niet alleen een verantwoordelijkheid voor gemeente, politie, brandweer en 

geneeskundige hulpverlening, maar ook en vooral voor de organisatoren van evenementen. Afhankelijk 

van de aard en omvang van een evenement kan een eigen bewakings- en / of beveiligingsdienst geëist 

worden. Op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus geldt er een 

aantal eisen voor dergelijke diensten. De burgemeester kan bij evenementen het aantal beveiligers 

bepalen. 

 

Vuurwerkbesluit 

Op grond van het Vuurwerkbesluit mag consumentenvuurwerk enkel en alleen worden afgestoken rond 

de jaarwisseling. Vergunning of ontheffing voor andere tijden is niet mogelijk. Het afsteekverbod geldt 

niet voor fop- en schertsvuurwerk. 

Vuurwerk dat tijdens evenementen wordt afgestoken valt onder de categorie professioneel vuurwerk en 

mag alleen worden afgestoken door een gecertificeerd bedrijf dat beschikt over een vergunning van 

Gedeputeerde Staten van de provincie. Voor het afsteken dient vergunning te worden aangevraagd bij 

het college van Gedeputeerde Staten, dat de burgemeester in de gelegenheid stelt advies uit te brengen. 

Indien de burgemeester een negatief advies uitbrengt (de verklaring van geen bezwaar weigert) zal 

Gedeputeerde Staten de gevraagde vergunning weigeren. Voor theatervuurwerk tot 10 kg en 

professioneel vuurwerk tot 100 kg hoeft geen vergunning te worden verleend, maar kan worden volstaan 

met een melding aan Gedeputeerde Staten. De burgemeester wordt door Gedeputeerde Staten in kennis 

gesteld van de melding. 
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BIJLAGE 3 AANVRAAGFORMULIER 

 

Aanvraagformulier vergunning evenementen 

 
 

       Contactgegevens 
 
 
 
Aanvraagformulier Evenementenvergunning Gemeente  
 
Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de 
vragen in die op uw evenement van toepassing zijn.  
Naast de evenementenvergunning kunnen ook andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Vraag de 
vergunning daarom op tijd aan. 
Voeg altijd een situatietekening (plattegrond) bij uw aanvraag. Op de tekening zet u alle objecten zoals 
kramen, toiletten, podia, fietsenstallingen en stands op de juiste schaal. 
 
Inleveren aanvraag 
Lever de aanvraag met tekening en eventuele bijlagen uiterlijk 12 weken voor het evenement in.  
 

 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

 
Naam organisatie / bedrijf …………………………………………………………………….. 
 
Contactpersoon ………………………………………………………………………………… 
 
Postadres ………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer ………………………………………Mobiel (06) …………………………. 
 
Fax ……………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………….. 
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EVENEMENT 

 
Naam evenement ……………………………………………………………………………….. 
 
Datum …………………………………………………………………………………………... 
 
Tijd ……………………………………………………………………………………………... 
 
Locatie …………………………………………………………………………………………. 
 
Datum en tijd begin opbouw …………………………………………………………………… 
. 
Datum en tijd eindtijd afbouw …………………………………………………………………. 
 
Contactperso(o)n(en) tijdens evenement ………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer(s) tijdens evenement…………………………………………………………. 
  
Afsluiting wegen: ………………………………………………………………………………. 
 
 
SOORT EVENEMENT 

Ο kermis    Ο wedstrijd, zo ja: aantal deelnemers ………………….. 

Ο feest    Ο muziekoptreden 
     Ο anders, namelijk ……………………………………… 

 
NB: voor demonstraties is o.b.v. de APV een melding aan het bestuursorgaan voldoende. Dit formulier kan 
gebruikt worden om deze meldingsplicht in te vullen.  

 

TOEGANKELIJKHEID 

 
Is de locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers?   Ο nee   Ο ja 
Wordt een gedeelte van de locatie gereserveerd voor 
rolstoelgebruikers?       Ο nee  Ο ja 
 

BEZOEKERS / DEELNEMERS 

 
Verwacht aantal bezoekers …………………... 
 
Verwacht aantal deelnemers …………………. 
 
Verspreide bezoekers  Ο nee Ο ja 
 
Doelgroep   Ο tot 16 jaar 
    Ο 16 t/m 25 jaar 
    Ο 25 jaar en ouder 
    Ο Alle leeftijden 
 
Parkeervoorzieningen aanwezig? Ο nee Ο ja, locatie: ………………………………… 
Verkeersregelaars   Ο nee Ο ja, aantal …………………………………. 
 
 
Informeren aanwonenden  Ο nee Ο ja 
 

Geluid 

 
Geluidsinstallatie / geluidswagen Ο nee Ο ja 
Akoestische live-muziek  Ο nee Ο ja, van …....…….....tot …….……….... 
Versterkte live-muziek   Ο nee   Ο ja, van …....……….tot ……………..... 
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Mechanische muziek   Ο nee Ο ja, van …....……….tot …….……….... 
Soundcheck    Ο nee Ο ja, van …....…….....tot ………….….... 
Bronvermogen ………..dBa 
 
Namen van optredende Dj /artiest(en): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

BOUWWERKEN¹ 

 
Ο tent(en), afmetingen ………………………………………………………………….……. 
 
Ο podium, afmeting ………………………………………………………………………….. 
 
Ο tribune ……………………………………………………………………………………… 
 
Ο toiletvoorziening. Zo ja: Ο chemisch Ο plaskruizen  Ο een toiletwagen 
 
Ο andere ………………………………………………………………………………………. 
 
¹ Voeg een situatietekening van het terrein en een constructietekening van de bouwwerken bij uw 
aanvraag. 
 

Verkoop¹ 

 
Aangeboden waren …………………………………………………………………………… 
 
Verkooppunten     Ο nee  Ο ja, aantal ……….…. 
 
Zwakalcoholische dranken / biertap  Ο nee  Ο ja 
 
 
¹ Indien u etenswaren gaat verkopen dient u een lijst met etenswaren en de telefoonnummers van de 
verkoper / eigenaar in te leveren bij de aanvraag. 
 

 

OPEN VUUR EN VUURWERK 

 
Gebruik open vuur    Ο nee  Ο ja 
Gebruik vuurwerk    Ο nee  Ο ja 
 
Zo ja, locatie: ………………………………………………………………………………….. 
 
Tijdstip van afsteken: ………………………………………………………………………….. 
 
Naam vuurwerkleverancier: …………………………………………………………………… 
 

BALLONNEN 

 
Wilt u ballonnen oplaten?  Ο nee  Ο ja 
Kinderballonnen   Ο nee  Ο ja, aantal ….., locatie ……………….. 
 
Hete luchtballonnen   Ο nee  Ο ja, aantal ….., locatie ……………….. 
 
Kabelballonnen    Ο nee  Ο ja, aantal ….., locatie ……………….. 
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FACILITAIRE VOORZIENINGEN¹ 

 
Afvalcontainers van de gemeente  Ο nee  Ο ja 
Dranghekken van de gemeente   Ο nee  Ο ja, aantal: ………………… 

Ο bezorgen Ο zelf afhalen 
Toiletvoorzieningen aanwezig   Ο nee  Ο ja 
Huur toiletvoorzieningen   Ο nee  Ο ja 
Eigen stroomvoorziening   Ο nee  Ο ja 
Stroom via gemeente     Ο nee  Ο ja 
Eigen aggregaat²     Ο nee  Ο ja Zo ja,  aantal ………… 
 
¹ De kosten van gemeentelijke dienstverlening worden in nader overleg vastgesteld. 
² U dient voor alle aansluitingen eurostekkers te gebruiken. Eventuele aggregaten moeten geluidsarm en 
lekvrij zijn. 
 

SCHOONMAAK TERREIN 

 
Eigen beheer     Ο ja  Ο nee 
Gemeente      Ο ja  Ο nee 
 
Anders, namelijk ……………………………………………………………………………… 
 

VEILIGHEIDSASPECTEN 

 
EHBO      Ο ja  Ο  nee 
Zo ja, aantal medewerkers en naam + telefoonnummer contactpersoon: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aanwezig van ……………………………… tot ……………………………………………… 
 
Ambulancedienst    Ο ja  Ο nee 
Zo ja, aantal medewerkers en naam + telefoonnummer contactpersoon: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aanwezig van ……………………………… tot ……………………………………………… 
 
Beveiligingsdienst    Ο ja  Ο nee 
Zo ja, aantal medewerkers en naam + telefoonnummer contactpersoon: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Aanwezig van  ……………………………… tot …………………………………………….. 
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RUIMTE VOOR AANVULLENDE INFORMATIE 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ONDERTEKENING 

 
Datum ………………………………………………………………………………………….. 
 
Plaats …………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening …………………………………………………………………………………... 
 
 
Zijn alle voorzieningen en activiteiten aangegeven op de situatietekening? Indien dit niet het geval is, wordt 
uw aanvraag niet in behandeling genomen. 
 
U stuurt met deze aanvraag de volgende bijlagen mee: 

 Situatietekening evenemententerrein 

 Constructietekening bouwwerken 

 Draaiboek 

 Concept beveiligingsplan 

 Tekening verkeersmaatregelen 

 Lijst met namen en telefoonnummers verkopers etenswaren 
 
 
Stuur dit formulier naar de Gemeente .., afd. …., postbus …., …. 
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BIJLAGE 4 RISICOPUNTENMODEL 
 
NB: het inschatten van risico’s bij evenementen is op dit moment met name op landelijk niveau sterk in  

ontwikkeling. De werkgroep volgt deze ontwikkeling en komt indien nodig met een verbteringsvoorstel.  

 
 

Soort evenement  Risicopunt 

(Grote) popconcerten > 10.000 bezoekers  3 

(Kleinere) popconcerten/tentfeesten, 5.000 – 10.000 bezoekers  2 

Festivals 3 

Markten / braderieën  1      

(Meerdaagse) grote wandelmarsen  3 

Kleine wandelmarsen  1 

Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto)  2 

Corso/optochten  3 

Beurzen  1 

Sportevenementen 2 

Grote (House) party's  2 

(te verwachten grote) demonstraties  3 

(te verwachten kleine) demonstraties  2 

Vliegshows  3 

Auto- en motorsportevenementen  3 

Vuurwerk 2 

 

Samenstelling publiek   Risicopunt 

1. Aantal deelnemers en/of bezoekers Risicopunt  

0 – 5000  0,2 

5000 – 10.000  0,4 

10.000 – 15.000  0,6 

15.000 – 20.000  0,8 

> 20.000  1,0       

2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt)   

0 - 10 jaar (zonder aanwezigheid ouders)  0,5 

0 - 10 jaar (aanwezigheid ouders)  0,25 

10 - 20 jaar (zonder aanwezigheid ouders)  0,75 

10 - 20 jaar (aanwezigheid ouders)  0,5 

15 – 30 jaar  1,0 

30 – 45 jaar  0,5 

> 45 jaar  0,25 

Alle leeftijden  0,75       

3. Conditie / gezondheidstoestand   

Goed   0,00      

Redelijk  0,25 

Matig 0,5 

Slecht 1,0 

4. Gebruik alcohol / drugs  

Niet aanwezig 0 

Mogelijk aanwezig doch geen risicoverwachting  0,25 

Aanwezig met risicoverwachting  1,00      

5. Aanwezigheid van publiek  

Als toeschouwer  0,50       

Als toeschouwer cq. deelnemer  0,75 

Als deelnemer  1,00 
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Samenstelling publiek   Risicopunt 

1. Gemeentegrens overstijgend  

Niet gemeentegrens overstijgend 0,5      

Gemeentegrens overstijgend 1,00 

2. Locatie evenement  

In een gebouw 0,75 

In een tijdelijk onderkomen (tent etc.) 0,75 

In de open lucht op een locatie die daarvoor normaal gesproken is 
bestemd en ingericht 

0,5 

In de open lucht op een locatie die daarvoor normaal gesproken 
niet is bestemd en ingericht 

0,75     

3. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen  

Goed  0 

Redelijk  0,5 

Matig  0,75      

Slecht  1,00  

4. Seizoen  

Lente  0,25 

Zomer  0,5 

Herfst  0,25      

Winter  0,5 

5. Duur evenement  

0-3 uur (maandag t/m vrijdag) daguren  0,25 

0-3 uur (maandag t/m donderdag) avond/nachturen  0,5 

0-3 uur (weekend, vrijdag t/m zondag) daguren  0,5 

0-3 uur (weekend, vrijdag t/m zondag) avond/nachturen 0,75 

3-12 uren (daguren)  0,75 

3-12 uren (avond/nachturen)  1,00 

1 dag  1,00       

Meerdere dagen  1,00 

6. Ondergrond  

Harde ondergrond: steen, asfalt e.d.  0,25      

Zachte ondergrond: zand, gras e.d. (vochtdoorlatend)  0,5 

Zachte ondergrond: zand, gras e.d. (drassig) 0,75 

 

aanvullende risicofactoren (elk item kan scoren) Risicopunt 

aanwezigheid dieren 0,5      

grote publieksdichtheid 0,5 

grote dynamiek (grote verplaatsingen) 0,5 

grote fluctuatie in aantal en aard van publiek 0,5 

risico's van luchtvaart 0,5      

risico's op of nabij water 0,5 

onprofessionaliteit organisator 0,5 

kans op slachtoffers 0,5 

slechte bereikbaarheid hulpdiensten 0,5 

kans op escalatie 0,5 

momenten van verhoogd risico 0,5      

gelijktijdig aanwezigheid tegengestelde groepen  0,5 

aanwezigheid van politieke / extremistische lading  0,5 

 
Totaal risicopunten Omschrijving Advies aan hulpdiensten? 

 
>  9 

C - evenement 
Evenement met hoog risico 

 
Ja 

 
6 – 9 

B - evenement 
Evenement met beperkt  risico  

 
Optioneel 

 
< 6 

A – evenement 
Evenement met weinig risico 

 
nee 
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BIJLAGE 5 EISEN AAN DE ORGANISATOR 

 

Indien het een risicovol evenement betreft puntentotaal van 9 of hoger bij de quick scan), is er een 

aantal eisen waaraan een organisator van het evenement dient te voldoen. Deze hebben met name 

betrekking op het aanleveren van een plan. 

 

In de plannen moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

 
Aspect Toelichting 

  

Veiligheid Hierbij staat beschreven hoe er met zaken rondom openbare orde en veiligheid 

wordt omgegaan. Met name de anticipatie op criminaliteit, orde verstoringen, brand 

en dergelijke zaken krijgt in dit plan aandacht. 

Verkeerscirculatie Hierbij draait het om de wijze waarop wordt omgegaan met de grote toestroom van 

auto‟s en publiek die een evenement met zich mee kan brengen. Er wordt hierbij 

ingegaan op eventueel afsluiten van wegen (in verband met het evenement zelf), 

alternatieve routes, openbaar vervoer, parkeermogelijkheden voor het publiek en 

dergelijke aangelegenheden. 

Milieu Hierbij staat een beschrijving van de wijze waarop met milieuhygiënische 

vraagstukken wordt omgegaan. Er wordt onder andere melding gemaakt van de 

wijze waarop afval opgeruimd wordt. 

Gezondheid Hierbij wordt beschreven hoe de eerste hulp voorzieningen op en rondom het 

evenementterrein invulling krijgen. Beschreven wordt daarbij vooral hoeveel door de 

organisatie aangeleverde hulpverleners er aanwezig zullen zijn, aan welke 

kwaliteitseisen deze hulpverleners voldoen en wat de aanwezige voorzieningen 

zullen zijn (bedden, water, medische artikelen e.d.). 

Calamiteiten In de calamiteitenparagraaf van het plan wordt beschreven wat voor acties er 

ondernomen worden door de organisator van het evenement en eventueel door 

andere betrokken partijen in het geval er iets fout gaat tijdens het evenement dat 

dusdanige gevolgen heeft dat van een calamiteit gesproken kan worden. In het 

calamiteitenplan staat beschreven hoe de evenementenorganisatie en de andere 

betrokken evenementspecifieke organisaties zich in het geval van een calamiteit 

schikken in de procedures van de rampbestrijdingsorganisatie. 
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BIJLAGE 7  INHOUD CALAMITEITENPLAN 

 

Een veiligheidsplan voor publieksevenementen bestaat uit minimaal de volgende hoofdstukken en 

paragrafen: 

 

1. Een inleiding waarin de volgende onderwerpen worden beschreven 

- Naam en aard van het publieksevenement;  

- het verwachte aantal toeschouwers; 

- wanneer het evenement wordt gehouden; 

- wie erbij zijn betrokken (organisatie); 

- wie een uitvoerende rol heeft in het veiligheidsplan – het „veiligheidspersoneel‟. 

 

2. Een beschrijving van de ‘normale organisatie’ naar crisismanagementorganisatie.  

De „normale organisatie‟ geeft een beschrijving op welke manier de evenementenorganisatie het 

evenement vlot en veilig laat verlopen. In geval één van de (onderstaande) ontwerpscenario‟s 

van toepassing is, gaat de „normale organisatie‟ over in een crisismanagementorganisatie.   

 

3. Ontwerpscenario’s: 

Omschrijving van een ontwerpscenario, elk type incident vraagt om een specifieke inzetstrategie en 

hulpverleningsvraag. Een aantal typen incidenten kan worden geclusterd. Met het benoemen van 

ontwerpscenario‟s kunnen de hulpverleningsinstanties in het coördinatiepunt bijpassende voorbereide 

maatregelen nemen. In het nadenken over scenario‟s kunnen gradaties worden aangebracht die een 

mindere of meerdere impact hebben op het evenement. 

Voorbeelden:  

 lichte „onwel wording‟ 

 brand in prullenbak 

 brand in woning binnen het evenementgebied 

 steekpartij in de menigte 

 Ramp: hierbij moet worden gedacht aan een van buiten komend onheil die ontruiming van het 

gehele gebied noodzakelijk maakt. 

Per scenario‟s wordt een overzicht gegeven van de op te starten (rampbestrijdings)processen en 

onderliggende activiteiten. Bij elk proces wordt aangegeven welke organisatie hiervoor 

verantwoordelijk is.  

 

4. Locatie(s) van personeel en voorzieningen 

Beschrijving van de locatie(s) waar personeel aanwezig is. Locatie van EHBO en andere beveiliging. 

De communicatie met het personeel: middelen en mogelijkheden. Instructies aan het personeel hoe 

te handelen in de scenario‟s (zie 3). 

Beschrijving van de aard, aantal en locatie van de hulpverleningsmiddelen (bijv. brandblussers) 

 

5. Kaartmateriaal en aanrijroutes voor de hulpdiensten 

De ontruiming wordt vanuit het coördinatiepunt geleid. Afhankelijk van de sector waar de melding 

vandaan komt wordt de betreffende sector afgesloten dan wel leeggemaakt. De organisatie is 

verantwoordelijk voor het open- en dichtzetten van de hekken. De politie is verantwoordelijk voor 

het manen van het publiek. Hierbij wordt eveneens verwezen naar het zelfstandige draaiboek van de 

politie. 

 

6. Bereikbaarheidsgegevens 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste (multidisciplinaire) bereikbaarheidsgegevens weergegeven.  

 

Bijlagen 

De bijlagen bestaan voornamelijk uit de draaiboeken van de hulpdiensten met specifieke informatie 

uit de betreffende kolom. Daarnaast kan aanvullend kaartmateriaal in de bijlage worden toegevoegd.  
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BIJLAGE 8 CAPACITEITSBEREKENING 

 

 
 

Op basis van een grove schatting kan op voorhand worden aangeven dat de volgende jaarlijks terugkerende 
evenementen kunnen worden geclassificeerd als C evenementen (risicovolle evenementen). Uit de districtelijke 
bijeenkomsten is naar voren gekomen dat het aantal risicovolle evenementen (> 9 punten) hoger is dan hieronder 
aangegeven. In de jaarlijkse evaluatiemomenten moet worden bekeken of de berekende capaciteit voldoende is of dat er 
bijstelling noodzakelijk is.  

 
 

 

 

 

 

 

  Opendag Landmacht  Havelte (1 x 4 jr.)  

  TT Assen 

  Zuidlaardermarkt Zuidlaren 

  Gouden pijl Emmen 

  Rodermarkt Roden 

    

    

    

    

    

  Piratenfestival Uffelte 

  Mega piratenfestival Borger 

  Hist. Motorraces aa en Hunze 

  tractorpulling AaHunze 

  Zuidenveld Oosterhesselen 

  Marathon Klazienaveen klazienaveen 

  Vliegerfestival Emmen 

  Full colour Emmen 

  Oud & Nieuw hoogeveen 

  Brommersprint meppel 

  Drentse daverdagen ruinerwold 

  Roldermarkt Rolde 

  Muziekweekend Pesse 

  Hippische week  Dwingeloo 

  Feestweken Hoogeveen 

  Jaarmarkt Wateren 
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Regionale evenementen-coördinator 

Activiteit m.b.t. de regionale evenementenkalender aantal uren Frequentie 

Opstellen regionale evenementenkalender 10 uur 1 x per jaar 

Advisering evenementenkalender aan Bestuur VRD 10 uur 1 x per jaar 

 Totaal ± 20 uur Per jaar 

Activiteit m.b.t. de advisering op één risico-evenement   

Ontvangen van de aanvraag voor evenement 1 uur Per evenement 

i.o.m. de gemeente plannen van een multidisciplinair overleg 1 uur Per evenement 

Bijwonen van één of meerdere multidisciplinaire overleggen 10 uur (gemiddeld) Per evenement 

Verwerken monodisciplinaire adviezen in een multidisciplinair advies.  5 uur Per evenement 

Bijwonen (multidisciplinaire) evaluatie evenement 3 uur Per evenement 

 Totaal ± 20 uur  per 

evenement 

Activiteit m.b.t. de ontwikkeling van het calamiteitenplan   

   

i.o.m. de gemeente plannen van een multidisciplinair overleg 1 uur Per evenement 

Bijwonen van het multidisciplinair overleg 6 uur Per evenement 

 Totaal ± 7 uur  per 

evenement 

Activiteit m.b.t. het jaarrapport   

Een overzicht van de afgegeven adviezen t.b.v het bestuur 10 uur 1 x per jaar 

 Totaal ± 10 uur Per jaar 

Advisering regionale functionarissen hulpdiensten   

Activiteit m.b.t. de advisering + ontwikkeling calamiteitenplan op 

één risico-evenement 

  

Bijwonen van één of meerdere multidisciplinaire overleggen 10 uur (gemiddeld) Per evenement 

Ontwikkelen monodisciplinair advies 5 uur Per evenement 

Ontwikkelen monodisciplinair draaiboek  8 uur Per evenement 

Bijwonen (multidisciplinaire) evaluatie evenement 3 uur Per evenement 

 Totaal ± 26 uur  per 

evenement 

   

Een inventarisatie naar de jaarlijks terugkerende risicovolle evenementen 

wijst  uit dat er ongeveer vijf C – evenementen worden georganiseerd in 

Drenthe.   

 

De handreiking gaat ervan uit dat de gemeente i.g.v. een C – evenement 

standaard een adviesaanvraag doet aan het Multidisciplinair 

Veiligheidsbureau. 

 

In principe vraagt de gemeente bij een A en B evenement geen advies 

aan het multidisciplinair Veiligheidsbureau.     

 

Uitgaande van 5 C – evenementen is de benodigde jaarlijkse capaciteit 

voor de regionale evenementencoördinator: 

 

 

 

 

 

5                   (C – evenementen) 

X 

27 uur             (per evenement) 

+ 

30 uur             

(kalender/jaarrapport) 

= 

165 uur           (benodigde minimale   

                         capaciteit per jaar) 

Uitgaande van 5 C – evenementen is de benodigde minimale jaarlijkse 

capaciteit voor elke regionale functionaris (GHOR/politie/ brw): 

 

5                    (C – evenementen) 

X 

26 uur             (per evenement) 

= 

130 uur           (benodigde minimale   
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                         capaciteit per jaar 

per   

                          functionaris) 

 

 

Twee opmerkingen die van invloed zijn op de capaciteitsberekening:  

 

1. Incidentele C - evenementen 

In de berekening wordt er van uitgegaan van het aantal C – 

evenementen die jaarlijks plaatsvinden in Drenthe. Daarnaast  zullen er 

altijd nog andere incidentele C – evenementen worden georganiseerd 

(zoals bijvoorbeeld de Vuelta). Een concreet aantal hiervoor is op 

voorhand niet te geven. Schatting is dat er gemiddeld 3 a 4 incidentele C 

- evenementen plaatsvinden per jaar in Drenthe. 

 

2. Advisering A & B - evenement   

In principe vraagt de gemeente bij een A en B evenement geen advies 

aan het multidisciplinair Veiligheidsbureau.  Als de gemeente het in de 

voorbereiden fase echter wel noodzakelijk vindt  om een advies te 

ontvangen dan biedt de handreiking deze mogelijkheid. Op voorhand is 

het lastig om hier een concrete capaciteitsberekening op los te laten.   

 

 

 

Om zo goed mogelijk in te spelen 

op beide onderdelen wordt de 

benodigde capaciteit voor de 

handreiking gesteld op:  

 

 Voor de Regionale evenementen-

coördinator 250 uur. 

 Voor de regionale functionaris 

GHOR 150 uur.  

 Voor de regionale functionaris 

brandweer 150 uur.  

 Voor de regionale functionaris 

politie 150 uur.  

 

 


