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Bekendmaking voorbereiden evenementenbeleid

De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat zij voornemens is de nota evenementenkader 
Heemskerk te herzien en een beleidsregel vast te stellen.  
De beleidsregel geeft een handvat waar, hoe vaak en onder welke voorwaarden een evenement mag worden 
gehouden. Op www.Heemskerk.nl kunt u een exemplaar inzien van het ontwerp voor de beleidsregel 
evenementen 2016. 
Vanaf 21 maart 2016 tot  3 mei 2016 ligt het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken 
bij burgemeester en wethouders. Voor nadere inlichtingen of het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251 of via de website 
www.heemskerk.nl. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regel wordt verstaan onder:
- Evenement: een activiteit als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene plaatselijke verordening 2015;
- Eenvoudig evenement: een evenement dat aan alle volgende criteria voldoet: 

- het bezoekersaantal is minder dan 1.000 mensen
- het duurt niet langer dan één dag
- het is gericht op publiek van binnen de gemeente
- het heeft beperkte gevolgen voor verkeerssituatie (afsluiting zonder omleiding)
- het vraagt niet meer dan normale aandacht (basiszorg) van de hulpdiensten;

- Groot evenement: een evenement dat aan meerdere van de volgende criteria voldoet:
- het bezoekersaantal is tussen de 1000 en 10.000 mensen
- het duurt meerdere dagen 
- het is gericht op publiek van binnen de gemeente
- het heeft gevolgen voor lokale verkeerssituatie (afsluiting met omleiding)
- er doen zich bijzondere omstandigheden voor die van belang zijn voor de veiligheid en  de openbare 

orde 
- het vraagt meer dan normale aandacht (basiszorg) van de hulpdiensten; 

- Groot+ evenement: een evenement dat aan meerdere van de volgende criteria voldoet:
- het bezoekersaantal is meer dan 10.000 mensen
- het is gericht op publiek van binnen en buiten de gemeente
- het heeft gevolgen voor regionale verkeersituatie
- het vraagt meer dan normale aandacht (basiszorg) van de hulpdiensten 
- het staat op de regionale evenementenkalender;

- de nota: de Nota Evenementenkader Heemskerk, herzien in 2016;
- de Kermisnotitie: de nota Kermis in Heemskerk uit 2010;
- hulpdienst: de brandweer, de politie en de ambulance (GGD);
- bedrijventerrein; een terrein dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor de vestiging van bedrijven, te 

weten de Houtwegen en de Trompet.
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Artikel 2 Doelstelling 
Een kader te bieden voor het beoordelen en afgeven van vergunningen voor evenementen,
om er voor te zorgen dat: 
a. evenementen veilig en ordelijk verlopen;
b. het normale openbare leven doorgang vindt;
c. de hinder en overlast voor omwonenden en derden zo veel mogelijk worden beperkt;
d. de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en derden niet in gevaar komen en 
e. het milieu niet te zwaar wordt belast. 

Artikel 3 Vaste locaties
Als vaste locaties voor evenementen worden aangewezen:
1. Burgemeester Nielenplein (centrum)
2. Plankier (centrum)( (bij vijver aan Zaalberglaan met inbegrip van ruimte rond Hervormde Kerk)
3. Kerkplein (centrum);
4. Kerkweg-Deutzstraat-Van Coevenhovenstraat-Ruysdaelstraat (winkeldriehoek centrum);
5. Verherentstraat (centrum);
6. Europaplein (winkelcentrum);
7. Gildenplein (winkelcentrum);
8. Johannes Poststraat (evenemententerrein);
9. Park Assumburg (evenemententerrein/groene omgeving);
10. Park De Vlaskamp (grasgazon voor evenementen);
11. Kasteel Assumburg (groene omgeving);
12. Kasteel Marquette (groene omgeving)
13. Sportboulevard (binnen en buiten) 

Artikel 4 Variabele locaties en rubrieken
Als variabele locaties en rubrieken voor evenementen worden aangewezen:
1. Straten en pleinen in het centrum (binnen de binnenring);
2. Overige winkelgebieden;
3. Parken/groenstroken omgeven door woonwijken;
4. Kastelen;
5. Strand;
6. Straten en pleinen in de buurten (buurtfeesten per locatie);
7. Bedrijventerreinen;
8. Wedstrijden en sportevenementen;
9. Koningsnacht en –dag

Artikel 5 Gebruik van locaties en rubrieken
1. Per locatie geldt een maximaal aantal evenementen, maximale eindtijden en een maximale 

geluidsproductie, zoals weergeven in hoofdstuk 5.6 van de bij deze beleidsregel behorende nota.
2. Naast de genoemde locaties en rubrieken worden geen nieuwe locaties aangewezen voor het houden 

van evenementen in de categorie groot+.
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Artikel 6 Maximaal aantal vergunningen per locatie of rubriek
1. Per jaar worden per winkelcentrum maximaal 4 vergunningen afgegeven voor het organiseren van een 

braderie;
2. Per jaar worden maximaal 2 vergunningen afgegeven voor het organiseren van een circusvoorstelling op 

het terrein aan de Johannes Poststraat, waarbij de gemeente zelf een bedrijf met een duurzame 
bedrijfsvoering selecteert, in plaats van afhandeling van aanvragen in volgorde van binnenkomst;

3. Tijdens de volksfeesten (kermis) wordt alleen vergunning verleend voor de bestaande 
(peildatum datum inwerkingtreding) activiteiten en gelegenheden, bestaande uit de wielerronde, twee 
zelfstandige feesttenten, aanbouwen aan bestaande horecabedrijven, de kermis en de harddraverij; 

4. Er worden geen vergunningen verleend voor het op de openbare weg vieren van privéfeesten, zoals 
bruiloften, verjaardagen en jubilea;

5. Tijdens de Koningsnacht en –dag wordt in het centrum alleen vergunning verleend voor de bestaande 
activiteiten en gelegenheden (peildatum datum inwerkingtreding).

Artikel 7 Bijzondere beperkingen 
1. Voor de locaties park Assumburg, kasteel Assumburg en kasteel Marquette gelden bijzondere 

beperkingen:
2. Binnen het park Assumburg worden de volgende beperkingen gehanteerd:

a. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli vinden er geen evenementen met kunstmatige 
verlichting, vuurwerk of mechanisch versterkt geluid plaats;

b. Buiten het broedseizoen mag gebruik worden gemaakt van kunstmatige verlichting, mits deze 
van buiten naar binnen is gericht en bij voorkeur van boven naar beneden (in plaats van 
zijwaarts), zodat deze niet gericht is op de omzoming van bomen en struiken;

c. Buiten het broedseizoen mag gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie, mits deze van 
buiten naar binnen is gericht en alleen wordt gebruikt tijdens de uren waarop het evenement 
plaats vindt en tijdens de opbouw om te testen;

d. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken tussen 24.00 uur (eindtijd evenement) en zonsopgang.
e. De beperkingen gelden niet voor de kasteeltuin in park Assumburg, omdat dit gedeelte niet of 

nauwelijks in gebruik is als broedgebied.
3. Binnen het park Marquette worden de volgende beperkingen gehanteerd:

a. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli vinden er geen evenementen met kunstmatige 
verlichting, vuurwerk of mechanisch versterkt geluid plaats; 

b. Buiten het broedseizoen mag gebruik worden gemaakt van kunstmatige verlichting, mits deze 
van buiten naar binnen is gericht en bij voorkeur van boven naar beneden (in plaats van 
zijwaarts), zodat deze niet gericht is op de omzoming van bomen en struiken;

c. Buiten het broedseizoen mag gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie, mits deze van 
buiten naar binnen is gericht en alleen wordt gebruikt tijdens de uren waarop het evenement 
plaats vindt en tijdens de opbouw om te testen;

d. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken.
e. Voor het zomerpodium begin juli kan een uitzondering gelden op de eerste beperking 

(broedseizoen), omdat deze activiteit stamt van voor deze kadernotitie en er geen aanwijzingen 
zijn gevonden dat dit heeft geleid tot daadwerkelijke verstoring van nesten, eieren en broedende 
vogels.
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4. Voor alle locaties en rubrieken gelden de volgende bijzondere beperkingen:
a. Toestemming voor het afsteken van vuurwerk wordt alleen afgegeven als onderdeel van een feest of 

evenement; voor op zichzelf staande vuurwerkshows en –demonstraties wordt geen toestemming 
gegeven;

b. Er worden geen ontheffingen afgegeven voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken anders 
dan op een terras of op een bij een evenementenvergunning aangegeven terrein;

c. Voor het aanvragen en afgeven van een vergunning voor een circus geldt een bijzondere procedure:
d. Het gemeentebestuur nodigt actief een circus, dat past bij de ambities van de gemeente, uit voor het 

geven van voorstellingen in de gemeente. Het op basis daarvan geselecteerde circus krijgt, na het 
indienen van een aanvraag conform artikel 2.2.3, eerste lid van de Apv, een vergunning. De volgorde 
waarop aanvragen (uitgenodigd en niet uitgenodigd) binnenkomen speelt geen rol.

Artikel 8 Overgangsbepalingen
1. Deze regel heeft geen betrekking op besluiten die zijn vastgesteld voor de datum van inwerkingtreding. 
2. Op aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding, maar waarop nog niet is beslist, is 

deze regel van toepassing.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op .. juni 2016. 
 
Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel evenementen Heemskerk 2016.

Aldus vastgesteld door de burgemeester 
van de gemeente Heemskerk op ..
de burgemeester,
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