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1. Inleiding

In Nederland worden jaarlijks duizenden publieksevenementen georganiseerd die miljoenen
bezoekers trekken. Evenementen hebben de afgelopen paar jaar een ongekende ontwikkeling
doorgemaakt. De groeiende populariteit van evenementen lijkt nog geenszins tanende.

Ook in Aalsmeer spelen evenementen een belangrijke rol in de samenleving. De rijke
evenemententraditie is van groot belang voor de sociale samenhang in het dorp. De
bezoekersaantallen van de evenementen zijn de laatste jaren flink toegenomen, wat tegelijkertijd
een grotere belasting legt op de omgeving. Dat leidde vorig jaar tot de discussie over de locatie van
de Feestweek op het Praamplein.
Dit was de aanleiding voor de gemeenteraad om het evenementenbeleid te laten evalueren.

Het vorige evenementenbeleid – uit 2005 – is geëvalueerd met de verschillende belanghebbenden;
van evenementorganisatoren tot samenwerkingspartners, inwoners en ondernemers.
De aanbevelingen uit de evaluatie zijn vertaald in het nieuwe evenementenbeleid.1

Het nieuwe evenementenbeleid bestaat uit dit voorliggende beleidskader dat voor een langere
periode door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De uitvoerende bepalingen zijn opgenomen in het
uitvoeringskader dat gedelegeerd is aan de burgemeester respectievelijk het college van B&W. Door
de knip te maken kunnen wijzigingen in de uitvoering van het evenementenbeleid sneller en
flexibeler doorgevoerd worden.

In dit beleidskader evenementen wordt eerst kort ingegaan op de belangrijkste uitkomsten uit de
evaluatie. Vervolgens worden de doelstellingen van de gemeente uiteengezet.
In hoofdstuk 4 wordt het kader geschetst wat we onder evenementen verstaan, hoe de
verantwoordelijkheden liggen en hoe de gemeente evenementen beoordeeld. Een belangrijke
wijziging ten opzichte van het voorgaande beleid is dat de risicoanalyse leidend is voor de eisen en
voorwaarden die aan het evenement worden gesteld. Ook de leges worden gekoppeld aan de
risicoprofielen.

Hoofdstuk 5 gaat in op de dienstverlening die de gemeente biedt aan evenementorganisatoren.
De gemeente stelt een evenementcoördinator aan die als aanspreekpunt en adviseur fungeert voor
organisatoren en de portefeuillehouder adviseert over (de uitvoering van) het evenementenbeleid.
Daarnaast zet de gemeente in op deregulering; bepaalde evenementen kunnen volstaan met een
melding en er komt een mogelijkheid van meerjarig vergunnen.
Specifieke aandachtspunten aangaande veiligheid, hygiëne, geluid, vechtsportevenementen komen
aan de orde in hoofdstuk 6.

Onderdeel van dit beleidskader vormen de locatieprofielen. Per evenementenlocatie is het aantal
evenementen gemaximeerd, zijn de geluidsnormen vastgelegd en de eindtijden bepaald.

																																																								
1 Zie bijlage Evaluatie Evenementenbeleid Aalsmeer, 22 april 2015.
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2. Evaluatie

Er is veel draagvlak voor de evenementen die Aalsmeer rijk is en er is veel waardering voor de
vrijwilligers die dat jaarlijks mogelijk maken. Inwoners en ondernemers hebben hun wensen,
behoeften en verbetersuggesties gegeven in een digitale enquête die een hoge respons kende
(80,5%).
Het belang van evenementen voor de sociale samenhang in Aalsmeer is groot (gemiddelde
waarderingscijfer van 8,14). Over de evenementen wordt onder andere opgemerkt ‘Dat maakt het
wonen in Aalsmeer zo leuk’.
Kenmerkend is dat bijna alle evenementen voor en door de Aalsmeerse inwoners worden
georganiseerd. Uit de enquête onder inwoners blijkt een hoge waardering voor alle terugkerende
evenementen (scores tussen de 7 en 9).

Ruim driekwart van de ondervraagden ervaart geen of bijna nooit overlast van evenementen. Van de
22% die soms, regelmatig of vaak overlast ervaart, hebben de meesten last van geluidsoverlast.
Ongeveer de helft van de overlast wordt in het centrum en de andere helft wordt rond de
Westeinderplassen ervaren. Met name de Pramenrace, de Feestweek en de festiviteiten rondom de
Westeinderplassen veroorzaken de meeste geluidsoverlast.
Er zijn meer geënquêteerden die ‘meer’ dan ‘minder’ evenementen in Aalsmeer willen, met name in
Kudelstaart en Aalsmeer Oost. Daarbij zijn vele suggesties gegeven o.m.: meer voor kinderen en
jongeren, meer rondom het water, een bloemencorso, kunst en cultuur.

Uit de evaluatiebijeenkomsten met evenementorganisatoren komt een diffuus beeld naar voren als
het gaat om de ervaring en samenwerking met de gemeente. Degenen die niet tevreden zijn, geven
aan vaak met wisselende contactpersonen te moeten werken en dat er te weinig kennis of
betrokkenheid is van ambtenaren met de lokale situatie. Organisatoren willen dat de gemeente meer
meedenkt en evenementen faciliteert. Daarnaast is er een sterke wens vanuit de initiatiefnemers om
de vergunningverlening te vereenvoudigen. In de evaluatie is een voorzet gedaan voor de
vereenvoudigingslag die zijn beslag heeft gekregen in de nieuwe evenementennota. Kleine
evenementen met een laag risicoprofiel, zoals buurtfeesten, kunnen volstaan met een melding en
terugkerende evenementen die niet van opzet veranderen en geen hoog risicoprofiel hebben kunnen
meerjarig worden vergund.

Veel organisatoren zijn van oordeel dat de gemeente te ver doorschiet in de regelgeving rondom
evenementen en vrezen dat de Aalsmeerse evenemententraditie in gevaar komt door de steeds
strengere regels en voorschriften. Tegelijkertijd wijzen politie, brandweer en de GHOR op het belang
van bewustwording bij evenementorganisatoren dat zij, samen de gemeente, verantwoordelijk zijn
voor de veiligheid van het evenement. Bovendien heeft de gemeente Aalsmeer zich te houden aan
hogere wet- en regelgeving die aangescherpt is als gevolg van incidenten tijdens evenementen.
Op advies van de hulporganisaties maar ook vanuit de vakafdelingen is in de evaluatie voorgesteld
om evenementen te gaan beoordelen op basis van een breder risicoprofiel en anders te classificeren.

De meeste evenementen in Aalsmeer draaien op de inzet van vele vrijwilligers. Vanwege het
maatschappelijk belang van deze niet-commerciële evenementen zal de gemeente een
subsidieregeling voor niet-commerciële evenementen introduceren.

De gemeente moet bij evenementen een goede afweging kunnen maken tussen de voordelen van
een evenement en de mogelijke nadelen in termen van overlast en risico’s. Om die reden is de
locatie van het evenement het uitgangspunt voor het stellen van voorwaarden. In het nieuwe
evenementenbeleid zijn locatieprofielen opgesteld waarin het maximum aantal toegestane
evenementdagen, de eindtijden en de maximale geluidsnormen staan beschreven.
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3. Doelstellingen evenementenbeleid

De gemeente Aalsmeer kent een rijke evenemententraditie. Veel evenementen keren jaarlijks terug.
De gemeente is trots op het grote evenementenaanbod in Aalsmeer. Het uitgangspunt is om de
Aalsmeerse evenemententraditie voort te zetten met als kernbegrippen gezelligheid èn veiligheid.

Evenementen zijn belangrijk voor Aalsmeer vanwege hun recreatieve functie voor zowel inwoners als
bezoekers. Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Aalsmeer en versterken het
gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie. Dat wordt ook door de inwoners onderstreept. Zij geven
een hoge waardering aan het belang van evenementen voor de sociale samenhang in Aalsmeer.

De gemeente heeft te maken met een nieuwe maatschappelijke context als gevolg van een aantal
ernstige incidenten tijdens publieksevenementen. Veiligheid staat hoog op de agenda. De wet- en
regelgeving is de afgelopen jaren aangescherpt om de veiligheid van bezoekers beter te borgen.
Naar aanleiding van het incident in Haaksbergen2 werkt een aantal gemeenten aan een landelijk
evenementenhandboek veiligheid. Afspraken in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en
richtlijnen vanuit de ministeries voor bescherming van de gezondheid, regulering
vechtsportevenementen e.d. zijn bindend dan wel richtinggevend voor het Aalsmeerse beleid.

De doelstelling van het evenementenbeleid is een goede balans creëren tussen de pijlers
levendigheid/gezelligheid, leefbaarheid en veiligheid.

3.1.Levendigheid en gezelligheid

De gemeente is content met de vele evenementen die in Aalsmeer georganiseerd worden door vele
– in hoofdzaak – vrijwilligers en hecht waarde aan het maatschappelijk belang ervan. De gemeente
wil de initiatiefnemers en evenementorganisatoren goed ondersteunen en faciliteren. Om de
faciliterende rol te verbeteren en te versterken, zet de gemeente in op de volgende maatregelen:

∂ Blijvend investeren in de relatie met de evenementenorganisatoren
De suggesties uit de evaluatie om de relatie met de organisatoren te verbeteren zijn ter
harte genomen en worden uitgevoerd. De kennis en betrokkenheid van de ambtenaren is
vergroot, evenementen worden bezocht en er vinden evaluaties plaats. De gemeente gaat
door op deze ingeslagen weg en gaat de functie van evenementcoördinator structureel
borgen. In Aalsmeer was deze al enige tijd aanwezig. Deze functie heeft zich in de afgelopen
jaren zichtbaar bewezen. Het aantal jaarlijks terugkerende evenementen is toegenomen en
het aanbod is tevens verbreed. Daarnaast heeft de evenementencoördinator zeker ook een
rol gespeeld bij het begeleiden en faciliteren van evenementen. Het taakaccent van de
evenementencoördinator zal voor de komende jaren niet liggen op het verruimen en
verbreden van het evenementenaanbod maar zal nadrukkelijk liggen op het investeren in de
samenwerking tussen organisatoren en de gemeente. Op onderdelen valt hier nog
nadrukkelijk winst te behalen. (zie verder paragraaf 4.1.);

∂ Deregulering evenementvergunningen
Bepaalde evenementen hoeven niet meer vergund te worden maar kunnen volstaan met
een melding. Jaarlijks terugkerende evenementen kunnen onder voorwaarden meerjarig
vergund worden (zie paragraaf 4.2 en 4.3.)

∂ Vereenvoudiging van de vergunningaanvragen
Er komt een digitale aanvraagmodule waarmee de organisator eenvoudig door het
aanvraagsysteem wordt geleid (paragraaf 4.1.)

∂ Subsidieregeling niet-commerciële evenementvergunningen

																																																								
2 Ongeluk tijdens een Monstertruckshow waarbij 3 doden en 28 gewonden vielen.
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Vanwege het maatschappelijke belang kunnen bepaalde niet-commerciële evenementen in
aanmerking komen voor een subsidie (paragraaf 4.4.)

3.2.Leefbaarheid

De gemeente wil de balans bewaken tussen de levendigheid die evenementen met zich meebrengen
en de leefbaarheid voor de omgeving die door diezelfde evenementen soms in het gedrang komt.
Leefbaarheid staat hoog in het vaandel, maar het volledig uitsluiten van geluids- of andere vormen
van overlast is geen optie. Om de balans te bewaken heeft de gemeente in haar nieuwe beleid:

∂ Locatieprofielen
Er gelden per evenementenlocatie maxima en andere voorwaarden voor het houden van
evenementen, zoals het begrenzen van het aantal evenementen, de geluidsnormen en de eindtijden.

∂ Verbeterde klachtenprocedure
Een goed functionerende klachtenprocedure is van belang voor het handhaven en het creëren van
draagvlak voor de vele evenementen in Aalsmeer. De gemeente zal in overleg met belanghebbenden
de klachtenprocedure verbeteren (paragraaf 4.4.)

3.3.Veiligheid

Bezoekers van evenementen moeten ervan uit kunnen gaan dat zij niet worden blootgesteld aan
gevaar, zolang ze zich zelf verantwoordelijk gedragen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat
inwoners van Nederland zich beschermd mogen weten tegen gevaren waartegen zij zich zelf niet
kunnen wapenen.3 Tegelijkertijd is het een illusie te denken dat we alle risico’s kunnen dekken en
ongelukken ten alle tijden kunnen voorkomen. De gemeente kan de veiligheid niet voor 100%
garanderen, maar kan de veiligheid tijdens evenementen wel zo goed mogelijk borgen. Daarvoor zet
de gemeente Aalsmeer in op de volgende aanpak:

∂ Risicoanalyse is leidend
Vooruitlopend op het landelijke veiligheidshandboek, gaat Aalsmeer evenementen breder
beoordelen. De risicoanalyse is daarbij leidend. De grootte van een evenement in relatie tot het
aantal bezoekers is slechts één van de toetsingscriteria, daarnaast worden evenementen getoetst op
het soort evenement, samenstelling bezoekers, activiteiten, locatie e.d. Op basis van een risicoscan
worden evenementen geclassificeerd in reguliere-, aandacht- en risicovolle evenementen.

∂ Bewustwording verantwoordelijkheid evenementorganisator
Bij evenementen moeten in de eerste plaats de organisator en partijen die in zijn opdracht handelen
bescherming bieden tegen gevaren waar de bezoeker zich zelf niet tegen kan wapenen. Zij moeten
de risico’s in kaart brengen die met hun activiteiten samenhangen en daartegen passende
maatregelen treffen. Ook de gemeente heeft een belangrijke rol, die moet toezien dat de wijze
waarop de organisator zijn risico’s beheerst de openbare orde en veiligheid voldoende waarborgt.
De gemeente Aalsmeer zal deze gedeelde verantwoordelijkheden goed uitdragen. De
evenementencoördinator heeft hierin een begeleidende rol.

																																																								
3 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 - nr. 3.
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4. Kader

4.1.Definitie van een evenement

Een evenement is het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke
gebeurtenis op of aan de weg, binnen gebouwen of op het water met een openbaar dan wel
gesloten karakter, met uitzondering van manifestaties, reguliere week- of jaarmarkten, discotheken,
kansspelen en bioscoopvoorstellingen.

Onder een evenement wordt ook verstaan een herdenkingsplechtigheid, een themamarkt,
rommelmarkt of braderie, een optocht, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de
openbare weg en een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

Voor het houden van activiteiten binnen gebouwen is een evenementenvergunning noodzakelijk
voor zover activiteiten niet passen binnen het reguliere gebruik of functie van het gebouw en
waarvoor geen andere regelgeving van toepassing is.

De definitie is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening en komt overeen met de definitie
die in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt gehanteerd.4

4.2.Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De primaire verantwoordelijkheid voor een veilig en ongestoord verloop van een evenement ligt bij
de organisator, uiteraard met inachtneming van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van
de burgemeester, de gemeente, de hulpdiensten en het openbaar ministerie.
De organisator moet instaan voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, moet de toestroom
van de bezoekers goed regelen, zorgt voor communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere
belanghebbenden en dient de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en bevoegd tot het
afgeven van evenementenvergunningen.

Het is in de APV verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een
evenement te organiseren. Bij de beoordeling van een evenement houdt de burgemeester rekening
met diverse belangen. De burgemeester kan de evenementvergunning weigeren of intrekken als
naar zijn/haar oordeel het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, gezondheid,
veiligheid en milieu. In het uitvoeringskader zijn de weigeringsgronden nader uitgewerkt.

4.3.Classificatie en beoordeling evenementen

Evenementen worden beoordeeld op basis van de risico’s en invloed die zij hebben op de woon- en
leefomgeving. Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen tijdens evenementen, moeten de
risico’s zo goed mogelijk ingeschat worden.
De organisator wordt gevraagd informatie te leveren over het evenement. De vragen hebben
betrekking op de volgende aspecten:

																																																								
4 Met uitzondering van voetbalwedstrijden die in de definitie van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
onder evenementen worden gerekend.
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∂ Soort, tijdstip en duur van het evenement (activiteitenprofiel)
∂ Samenstelling en hoeveelheid bezoekers (publieksprofiel)
∂ Evenemententerrein/locatie (ruimtelijk profiel)

Op basis daarvan worden de evenementen geclassificeerd in 3 categorieën:

A. Regulier evenement
Dit zijn evenementen zonder noemenswaardige risico’s voor de openbare orde en veiligheid,
volksgezondheid en/of milieu, welke niet of nauwelijks inzet van de veiligheidspartners
vragen.

B. Aandachtevenement
Dit zijn evenementen met risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of
milieu, waarbij enige kans op escalatie aanwezig is en waarbij maatwerk in het
voorbereidingstraject noodzakelijk is om de risico’s te beperken. Een dergelijk evenement
vraagt inzet van de veiligheidspartners.

C. Risicovol evenement
Dit zijn vaak evenementen met grote uitstraling en aantrekkingskracht met aanzienlijke
risico’s voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu. Hierbij zijn vaak
crowdmanagement- en mobiliteitsproblemen te verwachten en/ of bestaat een gerede kans
op escalatie. Deze evenementen vragen grotere inzet en capaciteit van de
veiligheidspartners.

Risicoanalysemodel
De gemeente maakt gebruik van een risicoscan om te bepalen in welke categorie een evenement
thuishoort. Het aantal bezoekers bepaalt niet per definitie de categorie, maar is (slechts) één van de
toetsingscriteria. De risicoanalyse en de risicoscan zijn opgenomen in het uitvoeringskader.
Met deze systematiek loopt de gemeente vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Een groep van zes
gemeenten (Breda, Arnhem, Apeldoorn, Eindhoven, Den Bosch en Zwolle) heeft samen met experts
van evenementorganisaties het voortouw genomen een handboek veiligheid evenementen te
ontwikkelen, waarin de risicoanalyse centraal staat. De verwachting is dat onze systematiek goed
aansluit bij het nieuwe handboek dat naar verwachting vanaf 2017 gereed zal zijn.

4.4.Leges

De leges voor evenementenvergunningen worden gekoppeld aan risicoprofielen. Hoe hoger het
risico hoe hoger de kosten voor de gemeente, hoe hoger het legestarief. Dit is een wijziging ten
opzichte van het voorgaande beleid, waar de leges voor een evenementenvergunning per dag
werden geheven plus de bijkomende leges voor aanvullende zaken als bijvoorbeeld publicatie en
tapontheffing.5

Het risico van een evenement wordt vastgesteld aan de hand van objectieve criteria. Bij de aanvraag
van een vergunning wordt aan de hand van een puntenstelsel het risicoprofiel vastgesteld. De
organisator van een evenement kan aan de voorkant een inschatting maken van het legestarief waar
het evenement onder valt, door het verstrekken van enkele gegevens zoals de aard van het
evenement, het aantal personen, wel of geen verkoop van alcohol, wel/geen afzetting van de
openbare weg e.d.

Vanwege het maatschappelijk belang van evenementen voor Aalsmeer, introduceert de gemeente
een subsidieregeling voor bepaalde niet-commerciële evenementen. Aan de hand van criteria, zoals
een laag risicoprofiel, georganiseerd door hoofdzakelijk vrijwilligers, ideële doelstelling etc., worden
																																																								
5 De legesverordening zal daarop worden aangepast en separaat ter besluitvorming worden voorgelegd.
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evenementen getoetst of zij in aanmerking komen voor een restitutie of vrijstelling van leges. De
voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen worden uitgewerkt in het uitvoeringskader.

5. Dienstverlening gemeente

5.1.Integrale vergunningverlening

Naast een evenementenvergunning kunnen ook andere vergunningen noodzakelijk zijn. Er is dan
sprake van een ‘gecombineerde aanvraag’. Alle vergunningen worden samen gelijktijdig afgegeven.
In de evenementenvergunning staan de regels waaraan de organisator zich moet houden. Deze
regels hebben betrekking op zaken zoals de vergunde evenementenlocatie, het toegestane
geluidsniveau, begin- en eindtijden, verkeersmaatregelen en veiligheidsmaatregelen.

Digitale aanvraag
De gemeente behandelt de vergunningaanvragen vanuit de één-loketgedachte. Om de
vergunningaanvraag te vereenvoudigen gaat de gemeente  met een nieuwe digitale
vergunningaanvraagmodule werken, waarin evenementen met uiteenlopende risico’s worden
ingedeeld in profiel A, B en C.
Momenteel onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van de ‘Evenement-assistent’, dat is een
aanvraagmodule voor vergunningen met een adviesfunctie (politie), een landelijke
evenementenkalender en een raadpleegfunctie voor wet- en regelgeving. Met dit nieuwe
aanvraagsysteem worden organisatoren stapsgewijs door het digitale aanvraagformulier geleid en
hoeven bij terugkerende evenementen alleen de wijzigingen in te voeren.

5.2 Evenementencoördinator

De evenementencoördinator speelt een voorname rol bij het begeleiden en faciliteren van
evenementen. Hierbij zal de samenwerking tussen organisatoren en de gemeente centraal moeten
staan. Van de evenementencoördinator wordt naast deze netwerkfunctie ook verwacht invulling te
geven aan het vastgestelde Evenementenbeleid.
De evenementencoördinator fungeert als aanspreekpunt voor evenementen en kan organisatoren
adviseren op vele vlakken, waaronder het thema “veiligheid”.
Voorafgaand aan de indiening van een aanvraag kan de evenementcoördinator de
evenementorganisator bijstaan bij vragen, klachten of het geven van een toelichting. In feite is er
sprake van een informele toets in het voortraject waardoor het vergunningsproces efficiënter
verloopt. Naast deze begeleidende rol, vervult hij een coördinerende rol in de klachtenafhandeling
door deze te registreren, beoordelen en door te sturen naar het betreffende team of juridische
zaken.

5.3. Melden kleine evenementen

In het kader van deregulering zijn evenementvergunningen met een standaard karakter omgezet in
een melding. Dat zijn de kleine evenementen tot 250 bezoekers met een laag risicoprofiel.
Daaronder vallen ook straatfeesten, buurtbarbecues e.d.
De meldingsplicht voor kleine evenementen wordt gehanteerd door vergunningsvrije voorwaarden
waar het evenement aan moet voldoen. Daarnaast dient de organisatie van het evenement zich te
houden aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. De melding wordt getoetst aan de APV en dient
tenminste twee weken voor het evenement plaatsvindt binnen te zijn (zie verder uitvoeringskader).

De vergunningsvrijstelling geldt niet voor evenementen in het centrum van Aalsmeer. In het centrum
worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd. Gelet op de specifieke aandacht voor dit
gebied en de grote drukte en parkeerdruk, kunnen evenementen hier niet volstaan met een melding.
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Evenementen in het centrum zijn vaak niet onder standaardvoorwaarden te vergunnen. Om die
reden zijn de evenementen in het centrum zoals omschreven en begrensd in de locatieprofielen
uitgesloten van de deregulering.

5.4.Meerjarig vergunnen

Jaarlijks terugkerende evenementen die niet veranderen en een laag risicoprofiel hebben, kunnen
onder voorwaarden voor meerdere jaren (3 tot 5 jaar) worden vergund.6

Om het risico op onachtzaamheid te voorkomen, bijvoorbeeld bij evenementen die al jaren goed
verlopen, worden strikte voorwaarden gesteld aan het meerjarig vergunnen:

∂ Het evenement is beoordeeld als een regulier evenement met een laag risicoprofiel;
∂ Politie, brandweer en de GHOR dienen positief te adviseren over het meerjarig vergunnen

van het evenement;
∂ Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het evenement dient de organisator melding te

maken dat het evenement plaatsvindt;
∂ Er vindt tijdig een afstemmingsmoment plaats over het te houden evenement tussen de

organisator en de gemeente, waarin gecheckt wordt of er veranderingen zijn in opzet en
omgeving; hoe het vorige evenement is verlopen en getoetst wordt of de organisatie lering
heeft getrokken uit het voorgaande evenement;

∂ De gemeente behoudt de mogelijkheid de vergunning (eerder) in te trekken.

De bovengenoemde voorwaarden voor het meerjarig vergunnen zijn nader uitgewerkt in het
uitvoeringskader.

5.5. Klachtenprocedure

Een goed functionerende klachtenprocedure is van belang voor het handhaven en het creëren van
draagvlak voor de vele evenementen in Aalsmeer. Het huidige klachtenmeldpunt (digitale postbus) is
aan verbetering toe. Momenteel wordt een nieuwe klachtenprocedure ontwikkeld.
De evenementcoördinator heeft een belangrijke rol in het registreren, beoordelen en afhandelen van
de klachten. Belangrijk is dat er een eenduidig meetprotocol is voor geluid en een (telefonisch)
meldpunt waar zowel gemeente en politie als organisator toegang tot hebben zodat de klacht snel
kan worden afgehandeld. Daarnaast wordt gewerkt aan een gedegen dossieropbouw van klachten
die gedeeld kan worden met organisatoren.

																																																								
6 Dit is meer in lijn met artikel 33 van de Dienstenwet die voorschrijft dat decentrale overheden die vallen onder de
Dienstrichtlijn in principe vergunningen voor onbepaalde tijd verstrekken.
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6. Specifieke aandachtspunten

6.1. Veiligheidsplan

Bij evenementen waarbij 2.000 of meer bezoekers worden verwacht en/of die als aandacht- of
risicovol evenement zijn geclassificeerd, moet de organisator een veiligheidsplan indienen. In het
veiligheidsplan worden op basis van een risicoanalyse maatregelen beschreven die de organisator
neemt om risico’s te beheersen en kleine incidenten af te handelen.

Uitgangspunt van het veiligheidsplan is dat de organisator verantwoordelijk is voor de veiligheid van
publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen. Daartoe is op de locatie de directe
leiding in handen van een door de organisator aangewezen contactpersoon (coördinator veiligheid).
Bij incidenten kan de organisator een beroep doen op politie, brandweer en de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Evenementen met meer dan 2000 bezoekers of met een risicoclassificering B of C, dienen vóór 1
december in het jaar voorafgaand aan het evenement te worden gemeld voor de
evenementenkalender, zodat de gemeente en de hulporganisaties de benodigde capaciteit kunnen
inplannen.7

6.2. Technische Hygiëne Zorg

Evenementen dienen te voldoen aan de algemene bepalingen uit de Hygiënerichtlijn van het
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCVB) van het ministerie van VWS. Deze hebben onder
meer betrekking op sanitaire voorzieningen, tijdelijke drinkwatervoorzieningen, horeca en
afvalverwerking. De gemeente neemt de bepalingen uit de Hygiënerichtlijn standaard op in de
evenementenvergunning. De bepalingen zijn tevens verwerkt in het uitvoeringskader.

6.3. Geluid

Geluid is een essentieel onderdeel in de beleving van festivals en muziekevenementen. Tegelijkertijd
is geluid ook een grote bron van hinder en overlast voor omwonenden8.
Van de 22% Aalsmeerse inwoners die overlast ervaren van evenementen, heeft het merendeel (72%)
last van geluidshinder. Geluid is om die reden goed geborgd in het uitvoeringskader. De gemeente
heeft geluidsnormen vastgesteld die enerzijds grote (onaanvaardbare) overlast voor omwonenden
moet voorkomen en die het anderzijds mogelijk maken dat festivals kunnen plaatsvinden. Daarnaast
wordt geluidhinder beperkt door het bepalen van eindtijden voor het ontheffen van geluid tijdens
evenementen.
In de locatieprofielen – als onderdeel van dit beleidskader – staat per evenementenlocatie de
maximale geluidsontheffing aangegeven.

																																																								
7 De volledige procedure is vastgelegd in de ‘Handreiking veiligheid evenementen’ en de Leidraad Opzetten
Veiligheidsplan’ van de gemeente Amsterdam, vastgesteld door de bestuurlijke Vijfhoek en veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland, 19 mei 2014.
8 De geluidsnormen in het evenementenbeleid worden alleen benaderd vanuit het aspect overlast voor de
omgeving. De gezondheidsaspecten van geluid (gehoorbeschadiging bezoekers) vallen buiten het bestek van
deze nota. Voor het beperken van gehoorschade van festivalbezoekers verwijst de gemeente naar het
‘Convenant preventie gehoorschade muzieksector’ dat is gesloten tussen het ministerie van VWS en de
verenigingen voor pop podia, muziekfestivals en evenementen binnen gebouwen.
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6.4. Verkeersveiligheid

Voor evenementen die op de openbare weg plaatsvinden of waarvoor de openbare weg moet
worden afgesloten, moet de organisator een verkeersplan opstellen waarin o.a. de bebording, de
wegafsluitingen en verkeersregelaars zijn opgenomen. De gemeente heeft een format van het
verkeersplan en kan op verzoek faciliteren bij het invullen ervan.

6.5. Vechtsportevenementen

Om uitvoering te geven aan het uitgesproken commitment in de regio Amsterdam-Amstelland om
gezamenlijk op te trekken rond vechtsportevenementen en een waterbedeffect uit met name
Amsterdam te voorkomen, is in 2013 het gemeentelijk beleid inzake vechtsportevenementen
aangepast. Vergunningen voor bepaalde vechtsportevenementen moeten worden getoetst aan de
Wet bibob. Tegelijkertijd is er met een APV-wijziging een weigeringsgrond gecreëerd als blijkt dat de
organisator van slecht levensgedrag is.

Uitgangspunt voor de gemeente is niet om vechtsportevenementen uit de gemeente te weren, maar
om mogelijke criminaliteit achter- en in de organisatie van vechtsportgala’s tegen te gaan en
malafide organisatoren niet te faciliteren (i.v.m. vervlechting van de onder- en bovenwereld).

Aanvullend op de bibob-toets voor vechtsportevenementen zoals free fight, cage fight en
kickboksgala’s stelt de gemeente aanvullende voorwaarden om controle te houden op onder andere
de geldstromen in de vechtsportevenementen.

Landelijk zijn er ontwikkelingen gaande om de ‘full contact vechtsportsector’ te laten groeien tot een
veilige, gereguleerde en goed georganiseerde vechtsportsector. Het ministerie van VWS heeft het
NOC*NSF gevraagd een regisserende rol te vervullen. Het doel is om een vechtsportautoriteit op te
richten die eigenaar wordt van een keurmerk en richtlijn in de sector; die toezicht houdt op het
licentiesysteem en die het primaire aanspreekpunt is richting de overheid. De implementatie staat
gepland in het voorjaar 2016.

7. Locatie Feestweek Aalsmeer

De Feestweek Aalsmeer vindt reeds 21 jaar plaats op het Praamplein en is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een groots Aalsmeers dorpsfeest.
In het voorjaar 2015 heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van bezwaren met name over het
onttrekken van parkeercapaciteit tijdens de Feestweek, discussie gevoerd over de locatie van de
Feestweek. Daarbij is een drietal scenario’s besproken over de toekomst van de Feestweek
Aalsmeer:
1) de Feestweek handhaven conform huidige situatie; 2) de Feestweek handhaven maar in beperkte
omvang; en 3) de Feestweek verplaatsen naar een andere locatie.
De raadscommissie Maatschappij & Bestuur heeft in april 2015 een richtinggevende uitspraak
gedaan om de Feestweek Aalsmeer te handhaven op de huidige locatie. In het verlengde daarvan wil
de gemeente de huidige locatie van de Feestweek handhaven.
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8. Locatieprofielen

De gemeente moet steeds een uitgebalanceerde afweging maken tussen de positieve bijdrage van
evenementen en de negatieve bijverschijnselen voor omwonenden en anderen die overlast kunnen
ondervinden van evenementen.
Als uitgangspunt voor de beoordeling van evenementen staat de locatie van het evenement centraal.

De gemeente heeft locatieprofielen opgesteld waarin bepalingen staan als:
- het maximum aantal toegestane evenementdagen exclusief op- en afbouw;
- het maximum aantal bezoekers, indien relevant;
- maximale geluidsnormen waarbij de burgemeester bevoegd is om lagere normen te

vergunnen. Naast een dB(A)-norm wordt een dB(C) norm gesteld die de lage basstonen
maximeert;

- eindtijden van de geluidsontheffing.

De maximale eindtijden voor een geluidsontheffing zijn voor heel Aalsmeer gestandaardiseerd:
zondag tot met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur.
Voor de jaarlijkse Feestweek geldt daarop een uitzondering voor de woensdagavond en de
donderdagavond. Voor de woensdagavond is een maximale geluidsontheffing tot 24.00 uur mogelijk.
Voor de donderdagavond is een geluidsontheffing mogelijk overeenkomstig de vrijdag en zaterdag
(zie verder locatieprofiel Centrum – Praamplein).

Het benoemen van specifieke locaties als evenementenlocatie waar jaarlijks meerdere evenementen
plaatsvinden heeft consequenties voor de bestemmingsplannen. De terreinen die nog niet zijn
aangewezen als evenementenlocatie zullen op basis van deze nota worden meegenomen bij de
cyclische herziening van het bestemmingsplan.

Naast de evenementen op de aangewezen evenementenlocaties kunnen er evenementen
plaatsvinden die buiten de locatieprofielen vallen. Deze evenementen zullen per geval beoordeeld
worden aan de hand van het geldende beleidskaders en uitgangspunten.
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LOCATIEPROFIELEN

CENTRUM

Gelet het specifieke karakter wordt het centrum in drie evenementlocaties opgedeeld:
Raadhuisplein, Praamplein en overig centrumgebied waaronder de Zijdstraat valt.

Markten en braderieën
Naast de wekelijkse vrijdagmarkt op het Praamplein vinden er in het centrum diverse markten plaats
zoals de Geraniummarkt, boekenmarkt en kerstmarkt en braderieën.
Het aantal themamarkten en braderieën is gemaximeerd op 4 keer per jaar op het Raadshuisplein, 4
keer per jaar op het Praamplein, 4 keer per jaar in het overige centrumgebied en maximaal 4 keer
per jaar op alle overige locaties in Aalsmeer. Per evenementenlocatie zal de helft van het aantal
toegestane markten en braderieën worden toegewezen aan lokale initiatieven.

CENTRUM – RAADHUISPLEIN

Evenementen die plaatsvinden op het Raadhuisplein zijn o.m. braderieën, markten en kleinere
muziekfestivals. Het plein is niet geschikt voor grote muziek- dancefestivals. Door de bebouwing
rondom is het plein een soort klankkast en dat levert veel geluidsoverlast voor direct omwonenden
op.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 4

Maximale eindtijden geluidsontheffing Zondag t/m donderdag 23.00 uur;
vrijdag/zaterdag 01.00 uur

Geluidsnormen maximaal 75 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de
maatgevende geluidgevoelige bebouwing

Speciale markten en braderieën per jaar 4
Kermissen Niet toegestaan
Overige voorwaarden Worden in de vergunning opgenomen
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CENTRUM – PRAAMPLEIN

Op het Praamplein vindt traditiegetrouw begin september de jaarlijkse Feestweek Aalsmeer plaats,
met als afsluiting de finish van de Pramenrace. De Feestweek is uitgegroeid tot een groot lokaal
dorpsfeest met verschillende, ook maatschappelijke, evenementen in een grote feesttent.

Vanwege de belasting voor omwonenden en winkeliers is de gemeente terughoudend in het
toestaan van grote evenementen waarvoor een maximale geluidsontheffing nodig is en/of
evenementen die de bereikbaarheid van het Praamplein hinderen. Naast de Feestweek Aalsmeer die
in september plaatsvindt, zijn er nog 3 kleine evenementen tot 500 bezoekers toegestaan of nog 1
groter evenement. Voorwaarde is dat deze evenementen verspreid zijn over het kalenderjaar, met
uitzondering van de maanden november en december (i.v.m. Sinterklaas en kerstkoopdagen).

Maximaal aantal evenementdagen 7 (excl. 5 dagen op- en afbouw) t.b.v. Feestweek
+ 3 kleine evenementdagen < 500 bezoekers of
+ 1 groter evenementdag > 500 bezoekers

Maximale eindtijden
gekoppeld aan een maximale
geluidsontheffing*

Zondag, maandag, dinsdag: 23.00 uur

Woensdag: 24.00 uur

Donderdag, vrijdag, zaterdag: 01.00 uur

geluidsontheffing
90 dB(A)- 105 dB(C)

geluidsontheffing
90 dB(A) –105 dB(C)

geluidsontheffing
90 dB(A) –105 dB(C)

Maximale eindtijden evenement Zondag, maandag, dinsdag: 24.00 uur

Woensdag: 01.00 uur

Donderdag, vrijdag, zaterdag: 02.00 uur

Maximaal aantal bezoekers 3100
Thema markten en braderieën
per jaar

4

Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

Dinsdagmarkt vindt wekelijk plaats m.u.v. van de dinsdag tijdens de Feestweek. De marktverordening
moet hierop worden aangepast.

*De norm van 90 dB(A) – 105 dB(C) is een ‘buitencategorie’ die uitsluitend op het Praamplein en
overige centrumgebied is toegestaan, vanwege de geringe afstand op de maatgevende woningen.
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OVERIG CENTRUMGEBIED

In het centrum vindt een aantal grote muziekevenementen plaats, zoals de Bandjesavond, Tropical
Night en Goud van Oud. Daarnaast vinden ook andere evenementen plaats in het overige
centrumgebied waaronder de Sinterklaasintocht, Step by Step en de jaarlijkse braderie in de
Zijdstraat georganiseerd door de winkeliersverenging.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 6 per jaar
Maximale eindtijden geluidsontheffing Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Maximum aantal bezoekers n.v.t.
Geluidsnormen maximaal 90 dB(A) en 105 dB(C) op de gevels van de

maatgevende geluidgevoelige bebouwing*
Themamarkten en braderieën per jaar 4
Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

*Dit is een ‘buitencategorie’ die uitsluitend op hier en op het Praamplein is toegestaan, vanwege de
geringe afstand tot de maatgevende woningen.



18

KUDELSTAART

In Kudelstaart vinden verschillende evenementen plaats zoals de Feestweek Kudelstaart, Carnaval
van de Pretpeurders en de Sinterklaasintocht.

Het aantal evenementen is gemaximeerd op 20 per jaar, waarmee aangesloten wordt op het
maximum in Aalsmeer-centrum.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 20 per jaar

Maximale eindtijden geluidsontheffing Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Geluidsontheffing 75 dB(A) en 85 dB(C)*
Speciale markten en braderieën per jaar 4
Kermissen 1 (locatie n.t.b.)
Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

*Het betreft een algemeen gebied waar op allerlei plekken op verschillende afstanden van de
woningen, evenementen kunnen worden gehouden. Afhankelijk van de precieze plaats van het
evenement kan ten opzichte van de gevels van de maatgevende geluidgevoelige bebouwing een
andere geluidsontheffing worden bepaald.
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WESTEINDERPLASSEN

De Westeinderplassen lenen zich goed voor uiteenlopende waterevenementen, zoals de jaarlijkse de
Westeinderwaterweek, de Pramenrace en de junior Pramenrace (die overigens start vanaf het
Stokkeland in het centrum).
De Westeinderwaterweek vindt gedurende 10 dagen plaats op de Westeinderplassen en het
Surfeiland met een divers aanbod van activiteiten op en rond het water zoals Aqua Palooza (met
pontons op het water, waar bezoekers eigen eten en drinken meenemen); Westeinder Culinair;
Surfzondag voor 40+ NK-wedstrijd en beachvolleybal als aanvulling op de wateractiviteiten.
Daarnaast vinden op de Westeinderplassen de evenementen Vuur en Licht, diverse zeilevenementen
en Plaspop plaats.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar Onbeperkt*

Maximale eindtijden geluidsontheffing Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Geluidsontheffing 75 dB(A) en 85 dB(C)**
Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

*Er zijn vele kleine evenementen die weinig overlast veroorzaken (surf- en zeilwedstrijden) en
bovendien laten de Westeinderplassen zich moeilijk begrenzen (grenst aan andere gemeente)

**Het betreft een algemeen gebied waar op allerlei plekken op verschillende afstanden van de
woningen, evenementen kunnen worden gehouden. Afhankelijk van de precieze plaats van het
evenement kan ten opzichte van de gevels van de maatgevende geluidgevoelige bebouwing een
andere geluidsontheffing worden bepaald.
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SURFEILAND

Het Surfeiland is een prachtige evenementenlocatie die ook als recreatiegebied geldt. Het grootste
evenement dat hier jaarlijks wordt gehouden is het dancefeest Summerdance. Uit evaluaties is
gebleken dat het Surfeiland qua veiligheid niet 100% geschikt is voor een evenement als
Summerdance. Er schuilt een verhoogd risico omdat het hier een landtong betreft en dus de
vluchtwegen beperkt zijn.
De gemeente stelt extra veiligheidseisen aan het evenement Summerdance. Zo zijn dit jaar de eisen
aangescherpt door minder bezoekers toe te staan, geen toegang voor jongeren onder 18 jaar en
minder attributen op te stellen tijdens het evenement. Jaarlijks wordt het evenement grondig
geëvalueerd met de organisator en hulporganisaties en worden de veiligheidseisen geactualiseerd.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 2 + Westeinderwaterweek

Maximale eindtijden geluidsontheffing Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Geluidsnormen maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevels van de
maatgevende geluidgevoelige bebouwing

Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning
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LAKENBLEKERSTRAAT

Rondom de Lakenblekerstraat vinden de HIBRA motorraces plaats. Circa 300 motoren racen een
circuit op het bedrijventerrein. De voorwaarden voor dit jaarlijks terugkerende evenement worden
opgenomen in de vergunning.

DREEF  (parkeerplaats naast zwembad De Waterlelie)

Op de parkeerplaats aan de Dreef naast het zwembad De Waterlelie wordt jaarlijks een kermis
gehouden (5 dagen) en soms een circus.
Uit de praktijk en de evaluatie is echter gebleken dat de parkeerplaats geen geschikte locatie is voor
een circus omdat het terrein en de infrastructuur niet geschikt is (geen lozingen op riool mogelijk,
geen plaats voor woonwagens). Er is echter geen alternatieve locatie voor circussen. Zolang dat het
niet geval is, blijft de parkeerplaats naast de Waterlelie de aangewezen plek voor circussen.

Op de parkeerplaats heeft enkele jaren geleden een monstertruckrace plaatsgevonden. Gelet op de
ernstige risico’s voor het publiek (Haaksbergen incident), zijn gemotoriseerde evenementen zoals
stuntshows en monstertruckraces op deze locatie uitgesloten.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 8

Maximale eindtijden geluidsontheffing Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Geluidsontheffing 75 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de
maatgevende geluidgevoelige bebouwing

Speciale markten en braderieën per jaar 4
Kermissen * 1 x per jaar (5 dagen)
Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

*Voor kermissen geldt dat per attractie, het geluidniveau van de geluidinstallatie zodanig afgesteld
moet zijn dat, gemeten op 1 meter voor de luidsprekers, het geluidniveau van 90 dB(A) niet wordt
overschreden.
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OOSTEINDE

Op het Poldermeesterplein vindt het Bruggenfestival plaats, een relatief nieuw evenement dat door
jongeren wordt georganiseerd. Uit de enquête kwam naar voren dat inwoners meer evenementen
wensen in Oosteinde, met name voor tieners en jongeren.

Maximaal aantal evenementdagen per jaar 8

Maximale eindtijden geluidsontheffing Vrijdag/zaterdag + feestdagen 01.00 uur
Zondag t/m donderdag 23.00 uur

Geluidsontheffing 75 dB(A) en 85 dB(C) *
Themamarkten en braderieën per jaar 4
Kermissen n.v.t.
Overige voorwaarden Worden opgenomen in de vergunning

*Het betreft een algemeen gebied waar op allerlei plekken op verschillende afstanden van de
woningen evenementen kunnen worden gehouden. Afhankelijk van de precieze plaats van het
evenement kan ten opzichte van de gevels van de maatgevende geluidgevoelige bebouwing een
andere geluidsontheffing worden bepaald.
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9. Samenvatting

Het nieuwe evenementenbeleid bestaat uit dit beleidskader dat voor een langere periode door de
gemeenteraad wordt vastgesteld en het uitvoeringskader dat gedelegeerd is aan de burgemeester
respectievelijk het college van B&W. Door de knip te maken kunnen wijzigingen in de uitvoering van
het evenementenbeleid sneller en flexibeler doorgevoerd worden.

Aalsmeer heeft een rijke evenemententraditie, die van grote waarde is voor de sociale samenhang
onder de inwoners. Kenmerkend voor de evenementen in Aalsmeer is dat zij voor en door
Aalsmeerders worden georganiseerd.

Met het nieuwe evenementenbeleid streeft de gemeente naar een optimale balans tussen enerzijds
levendigheid en gezelligheid en anderzijds veiligheid en leefbaarheid.
De gemeente zet daarbij in op maatregelen die de evenementorganisatoren meer ondersteunen en
stimuleren. Zo investeert de gemeente verder in het verbeteren van de relatie met de organisatoren
door onder andere de functie van evenementencoördinator structureel te borgen.
Daarnaast wordt de vergunningaanvraag vereenvoudigd en gedigitaliseerd en vindt er een
dereguleringsslag plaats. Onder voorwaarden kunnen sommige evenementen volstaan met een
melding en sommige evenementen kunnen meerjarig vergund worden.

De gemeente heeft te maken met een nieuwe maatschappelijke context als gevolg van een aantal
ernstige incidenten tijdens publieksevenementen. Veiligheid staat hoog op de agenda. Vooruitlopend
op het landelijke handboek veiligheid bij evenementen gaat Aalsmeer evenementen breder
beoordelen op basis van een risicoanalyse. De grootte van een evenement in relatie tot het aantal
bezoekers is slechts één van de toetsingscriteria, daarnaast worden evenementen getoetst op het
soort evenement, samenstelling bezoekers, activiteiten, locatie e.d. Op basis van een risicoscan
worden evenementen geclassificeerd in reguliere-, aandacht- en risicovolle evenementen.

De leges voor evenementenvergunningen worden in het nieuwe beleid gekoppeld aan de
risicoprofielen. Hoe hoger het risico hoe hoger de kosten voor de gemeente, hoe hoger het
legestarief. De legestabel zal daarop worden aangepast en separaat ter besluitvorming worden
voorgelegd.
Vanwege het maatschappelijk belang van evenementen voor Aalsmeer, introduceert de gemeente
vanaf 2016 voor bepaalde niet-commerciële evenementen de mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een restitutie of vrijstelling van leges.

De gemeente moet steeds een uitgebalanceerde afweging kunnen maken tussen de voor- en
nadelen van evenementen. Als uitgangspunt voor de beoordeling staat de locatie van het evenement
centraal. De nota beschrijft in de locatieprofielen de bepalingen zoals het maximum aantal
evenementdagen, eindtijden en geluidsnormen.
Het aantal evenementen is nagenoeg gelijk gebleven aan de bestaande situatie. Voor wat betreft de
geluidsnormen worden voortaan ook normen opgenomen voor de lage bastonen.

Over de locatie van de Feestweek Aalsmeer heeft de raadscommissie een richtinggevende uitspraak
gedaan, die vastgelegd is in het voorliggende evenementenbeleid. De huidige locatie van de
Feestweek blijft gehandhaafd op het Praamplein.
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Definities

Evenement Een evenement is het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor
publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg, binnen gebouwen of op
het water met een openbaar dan wel gesloten karakter, met uitzondering
van manifestaties, reguliere week- of jaarmarkten, discotheken, kansspelen
en bioscoopvoorstellingen.

Niet-commercieel
Evenement Een vergunningaanvraag voor een algemeen nut beogende instelling of een

sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de
uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of
culturele aard en waarbij de activiteiten worden verricht door in hoofdzaak
vrijwilligers.

Themamarkt Een markt met één centraal thema bijvoorbeeld een kerstmarkt,
bloemenmarkt, hobbymarkt  of curiosamarkt waarbij minimaal 6 kramen
worden geplaatst.

Rommelmarkt Een niet bedrijfsmatig maar een voor en door bewoners georganiseerde
markt in de openbare buitenruimte, waarbij gebruikte goederen of in huisvlijt
vervaardigde goederen van bewoners te koop worden aangeboden.

Braderie Een markt waarbij feestelijke, kermisachtige straatverkoop door winkeliers
centraal staat, waarbij minimaal 75% van de kramen wordt ingenomen door
de in het winkelcentrum gevestigde winkeliers.


