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1. In het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023 worden eindtijden van de evenementen 

benoemd. Blijft de handhaving ook na deze eindtijden actief in en rond de 

evenementenlocatie?

Antwoord: Bij de uitvoering worden er door de vergunningverleners goede afspraken 

met de initiatiefnemers gemaakt over wat kan en wat niet kan. De gemeentelijke 

handhavers alsmede de toezichthouders van de hulpdiensten zijn op de hoogte van de 

aankomende evenementen en de gemaakte afspraken. Vooraf wordt een inschatting 

gemaakt over het risico. Bij een verhoogd risico wordt er handhaving ingezet (politie, 

gemeente of omgevingsdienst). 

2. Er worden in het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023 drie typen evenementen 

onderscheiden. 

a) Wie bepaalt onder welk type een bepaald evenement valt?

Antwoord: De drie typen evenementen staan in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2019 beschreven. De vergunningverlener gaat met de initiatiefnemer in 

gesprek over wat hij of zij wilt organiseren. Deze bevindingen worden met de 

hulpdiensten besproken. Gezamenlijk (vergunningverlener en hulpdiensten) wordt 

bepaald of het evenement een A, B of C evenement betreft. Factoren zoals 

bezoekersaantallen en omgevingsimpact worden hier in meegenomen. 

b) Is eraan gedacht om per locatie een maximaal aantal evenementen in te stellen? Dit 

met name voor een locatie als de Houtkamp die dicht bij de bebouwing ligt

Antwoord: Het doel van het evenementenbeleid is om voor inwoners en initiatiefnemers 

duidelijkheid te scheppen in de geldende procedures en regelgeving. Het huidige aanbod 

van evenementen is voor de gemeente goed beheersbaar. Naar verwachting zal dit met 

de komst van het Evenementenbeleid niet ineens veranderen; er wordt namelijk 

momenteel reeds georganiseerd waar behoefte aan is. De bedoeling is om ruimte te 

laten voor initiatief en op dit moment niet bij voorbaat restricties op te leggen ten 

aanzien van de aard en omvang van mogelijke evenementen in Leiderdorp. Naar 

aanleiding van de evaluatie van het beleid, kan het beleid uiteraard worden bijgesteld. 


