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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 januari 2019 

Onderwerp: Evenementenbeleid 2019-2023  Aan de raad. 1 april  2019 

 

 *Z00F8823F64* 

Beslispunten 

1. Het Evenementenbeleid 2019-2023 vast te stellen; 

2. Het evenementenbeleid 2019-2023 een dag na publicatie van het raadsbesluit (aangaande 

het vaststellen van het evenementenbeleid) in werking te laten treden; 

 

 

 

1 SAMENVATTING  

In het Evenementenbeleid 2019-2023 geven we, op hoofdlijnen, weer wat de geldende visie, wet- en 

regelgeving en procedures zijn ten aanzien van evenementen in Leiderdorp. Door helderheid te bieden, 

trachten we voor initiatiefnemers het organiseren van evenementen makkelijker te maken, inwoners te 

laten weten wat ze in hun wijk kunnen verwachten en daarnaast om potentiële overlast te beperken. 

Het beleid biedt de kaders waarbinnen het organiseren van evenementen mogelijk is, waarbij wordt 

uitgegaan van denken in mogelijkheden. In eerste instantie worden dus geen restricties in aard en 

omvang opgelegd. De visie is samen met andere resultaatteams en externe partners opgesteld. De 

duidelijkheid van het stuk is besproken met de – bij de gemeente bekende – initiatiefnemers en 

hulpdiensten.  

 

2 Inleiding 

Jaarlijks vinden in Leiderdorp verschillende evenementen plaats, variërend van Koningsdag, tot een 

buurtfeest of klootschieten. De laatste jaren wordt een toename in de aard en omvang van de 

evenementen waargenomen. Dit  bevordert de leefbaarheid in het dorp, omdat evenementen 

bijdragen aan de sociale cohesie en zorgen voor ontspanning. Daarnaast is het belangrijk om evenwicht 

in aard en omvang van de evenementen te behouden en in goede banen te leiden. Om dit evenwicht in 

stand te houden heeft het college om een evenementenbeleid verzocht dat hierin voorziet.  

 

 



Pagina 2 van 4 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/074122/141501    Agendapunt 6 

 2019 raadsvoorstel    

3 Beoogd effect 

 

1. Meer duidelijkheid en transparantie over de doelen, visie, uitgangspunten en regelgeving; 

2. Inzichtelijk maken van eventuele risico’s en problemen en het zoveel mogelijk voorkomen van 

overlast. 

3. Aansluiting van uitvoering en beleid met betrekking tot evenementen (bijvoorbeeld 

klantvriendelijke formats en update van de gemeentewebsite). 

 

4 Argumenten 

 

1.1 Organisatoren weten beter aan welke voorwaarden zij dienen te voldoen en de inwoners weten 

beter wat ze kunnen verwachten. 

Met het evenementenbeleid willen we zorgen voor meer duidelijkheid van de geldende regels die 

betrekking hebben op evenementen. Hierdoor verwachten we dat het voor initiatiefnemers 

laagdrempeliger is om een evenement te organiseren en verwachten we dat inwoners weten wat ze 

kunnen verwachten ten aanzien van bijvoorbeeld geluidniveaus  of mogelijke  type evenementen in hun 

wijk.  

 

1.2 De gemeente is verantwoordelijk voor het inperken van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, 

de volksgezondheid en het milieu. 

Deze gemeentelijke taak staat omschreven in artikel 174 van de gemeentewet. Met betrekking tot de 

risicobeheersing rondom evenementen staat in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

benoemd op welke gronden de burgemeester een evenementenvergunningsaanvraag mag weigeren. 

Deze weigeringsgronden zijn gelinkt aan de risico’s voor de openbare orde en de veiligheid, de 

volksgezondheid of het milieu. Met het vaststellen van het Evenementenbeleid 2019-2023 wordt 

duidelijkheid verschaft in de geldende regels en daarmee de risico’s op het bovengenoemde ingeperkt.  

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 Beschikbaar stellen van materialen 

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat benoemd dat ruimte voor ondernemen en initiatief belangrijk is 

en dat de gemeente hierin meer wil faciliteren (o.a middels een Evenementenloket en het verbeteren 
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van de ondergrond en voorzieningen in park de Houtkamp). In de lijn van dit akkoord is ook een 

faciliterende houding ten aanzien van de uit te lenen materialen verwerkt (zie Bijlage 1, pagina 17 

Evenementenbeleid).  

Zoals eerder is aangegeven is het huidige aanbod van evenementen voor de gemeente goed 

beheersbaar. Er heerst niet de verwachting dat dit ineens zal veranderen. Het  is echter  wel goed om te 

benadrukken dat - bij nadrukkelijk bekendmaking van het evenementenbeleid en daarmee de 

faciliterende houding t.a.v. de materialen - een stijging in inzet kan betekenen voor RT Reiniging en 

Werf.  

Het voorstel is om bij de aankomende evaluatie van het evenementenbeleid na te gaan óf er een 

stijging qua inzet is én in hoeverre dit om extra middelen vraagt.  

 

6 Communicatie 

Indien uw raad zich kan vinden in voorliggend voorstel en akkoord gaat met bijgaand 

evenementenbeleid wordt dit via de reguliere kanalen gecommuniceerd. Daarnaast ontvangen alle (bij 

de gemeente bekende) initiatiefnemers een apart bericht waarin het Evenementenbeleid 2019-2023 

wordt gepresenteerd. Ook zal tijdens de aankomende cultuurnetwerkbijeenkomst (3  april 2019) hier 

aandacht aan worden besteed.  

 

7 Financiën 

De kosten voor het faciliteren van ondernemers door materialen beschikbaar te stellen, worden uit 

bestaand budget gedekt.  
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8 Evaluatie 

Het voorliggende beleid wordt twee jaar na publicatie geëvalueerd. Met name de uitkomsten van de 

evaluatie van de afzonderlijke evenementen (inclusief binnengekomen klachten), ontwikkelingen in 

aard en omvang van de evenementen en ontwikkelingen op het gebied van de omgevingswet gebruiken 

we om dit beleid te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de aandachtspunten die vanaf 

pagina 8 worden aangehaald nog steeds zaken zijn die we willen stimuleren of vanuit onderliggend 

beleid daadwerkelijk willen handhaven. Indien nodig worden locatie specifieke restricties, aanvullende 

beleidsregels en besluiten opgesteld. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

Bijlagen:  

 

1. Evenementenbeleid 2019-2023 


