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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 18 april 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 10 april 2017 

Nummer :  14 

Onderwerp :  Voorstel wijziging Hoofdstuk 2, afdeling 7 van de Algemene 

Plaatseli jke Verordening gemeente Haren 2014 

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit   

Steller advies :  P. Pulles Vrij landt, R. Lammerts, H.M. van der Werff  

   

   

   

Samenvatting :  Doel van dit voorstel is om evenementenbepalingen in de 

APV te wijzigen. Deze wijziging voorziet in de noodzakelijke 

basis om op correcte juridische gronden de door u gewens-

te herziening van het evenementenbeleid te kunnen baseren 

en uitvoeren. Het college en de burgemeester kunnen daar-

door de door u gestelde kaders vertalen naar uitwerking in 

de ambteli jke prakti jk.  

   

Voorgestelde beslissing :  1.  De verordening tot wijziging van de evenementen -

bepalingen in hoofdstuk 2, afdeling 7 van de Algemene 

Plaatseli jke Verordening gemeente Haren 2014 vast te  

stellen conform bijgevoegd raadsbesluit ; 

2.  De wijzigingsverordening op de gebruikeli jke wijze be-

kend te maken; 

3.  De wijzigingsverordening in werking te laten treden één 

dag na bekendmaking. 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Inleiding 

In het raadsbericht van 28 november 2016 informeerden wij u over de kwaliteitsslag APV en 

de gefaseerde aanpak daarvan. Wij zijn de regelgeving, het beleid en de werkprocessen en 

producten rondom evenementen aan het verbeteren. In het eerder genoemde raadsbericht 

kondigden wij aan dat daarvoor de APV aangepast moet worden. Met dit voorstel bieden wij 

u de daadwerkeli jke wijziging van de evenementenbepalingen aan en lichten wij deze toe.  

 

Beoogd effect 

Doel van dit voorstel is om in de APV correcte en doeltreffende juridische grondslagen te 

formuleren op grond waarvan in onze gemeente evenementen geregeld worden. Ze bieden  

de basis voor het gemeentebestuur om door u gestelde kaders ten aanzien van de rege-

lulering van evenementen te vertalen naar en toe te passen in de vergunningverlening en 

het toezicht.   

 

Argumenten 

1.  Wijziging van de evenementenbepalingen begunstigt kleine evenementen  

Het geeft de burgemeester de basis om nadere regels opstellen voor het melden van 

kleine evenementen. Dat leidt tot meer duidelijke spelregels over wanneer, waar, hoe en 

onder welke voorwaarden een klein evenement zonder vergunning wel of juist niet geor-

ganiseerd kan worden. De drempel om bijvoorbeeld een kleinschalig (straat)feest of 

buurtbarbecue te organiseren zal lager worden (meer en ruimere mogelijkheden). De 

verwachting is dat dit zal leiden tot meer levendigheid in Haren.  

 

2.  Aanpassing van de bepalingen over evenementen facil iteert nieuw evenementenbeleid  

Burgemeester en wethouders krijgen de mogelijkheid om de kaders die u als raad gesteld 

heeft voor de regulering van evenementen te vertalen naar de praktijk. Ze kunnen die 

toepassen bij de door u gewenste actualisering van het evenementenbeleid.  

 

3.  De nieuwe bepalingen over evenementen bevorderen de kwaliteit  

Doordat nadere regels en nieuw beleid mogelijk wordt, kri jgen de ambtenaren de beno-

digde en gewenste operationele handvaten om de meldingen en vergunningaan vragen 

voor evenementen consistent en adequaat te beoordelen en te behandelen. Dat leidt tot 

betere besluitvorming door het bestuur.    

 

4.  De APV-wijziging ten aanzien van evenementen leidt tot borging van de uitvoering  

De producten en bijbehorende (werk-)processen en middelen rondom evenementenmel-

dingen en -vergunningen kunnen nu beschreven en geborgd worden op basis van heldere 

normen en criteria. De uitvoering zal daardoor doeltreffender en doelmatiger vorm kun-

nen krijgen. Daardoor worden onze klanten snel ler en beter bediend.  

 

5.  De nieuwe redact ie van evenementenregels sluit  aan bij de actualiteit  

Met de gewijzigde bepalingen sluiten we aan bij de landeli jke en regionale ontwikkelingen 

ten aanzien van evenementenveil igheid zoals die ook door de Veil igheidsregio Groningen 

in r ichtli jnen uitgedragen worden.  

 

Risico’s/Kanttekeningen  

U kunt er ook voor kiezen om de voorgestelde APV wijziging af te wijzen. Echter, zoals eer-

der aangegeven, vormt deze wijziging een noodzakelijke basis voor de door u gewenste 

herziening van het evenementenbeleid. Het afwijzen van deze APV-wijziging heeft de vol-

gende nadelen: 
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1.   Actualisering van het evenementenbeleid en het nader regelen van kleine evenementen 

wordt bemoeili jkt en vertraagd  

De basis voor het gemeentebestuur om de door u gewenste kaders te vertalen naar de 

praktijk l igt dan namelijk niet in de APV. Dat betekent dat er slechts een algemene be-

leidsregel op grond van de Algemene wet bestuursrecht opgesteld kan worden. Dat kost 

meer t i jd en biedt minder mogelijkheid tot inhoudelijk maatwerk.  

 

2.   Verminderde aansluit ing met de regionale veil igheidskaders evenementen 

Door verminderde aansluit ing bij de regionale r ichtli jnen en normen voor het (veil ig-

heidskrit ische) proces van vergunningverlening uit de Veiligheidsregio kunnen de hulp-

diensten minder goed de benodigde advisering aan de burgemeester vormgeven. Dit kan 

ertoe leiden dat de veil igheid van evenementen in het algemeen en van de deelnemers 

en bezoekers in het bijzonder minder wordt gewaarborgd.    

  

3.  Organisatoren kunnen worden benadeeld en ontmoedigd in hun functioneren  

Organisatoren zullen minder duideli jkheid krijgen over de werkwijze en voorwaarden die 

gelden bij het organiseren van evenementen. In plaats van dat we meer meldingen mo-

gelijk maken, zullen organisatoren vaker een vergunning nodig hebben en meer t i jd en 

moeite kwijt zijn bij het aanvragen. Organisatoren kunnen daardoor worden ontmoedigd 

om evenementen te organiseren. 

 

4.  De vergunningverlening vergt meer t i jd en verloopt met minder kwalite it 

Doordat operationele uitvoeringskaders ontbreken zal het ambteli jk apparaat minder  

eff icient en effectief kunnen behandelen. Klanten zulen langer op hun product moeten 

wachten. Ook wordt het toezicht  op de naleving van de regels en vergunningvoorschrif-

ten gehinderd. 

 

Planning 

De wijzigingsverordening met daarin de nieuwe redactie van de evenementenbepalingen in 

de APV ligt hierbij als raadsbesluit aan u voor.  In concept zijn de nadere regels voor het 

organiseren en melden van kleine evenementen klaar; zodra u de voorgestel de APV-

wijziging vast heeft gesteld, zullen deze regels ook aan de burgemeester/ het college ter 

vaststell ing worden aangeboden. Het beleid ten aanzien van reguliere/grote evenementen 

wordt daarna geactualiseerd; indien mogelijk als burgerparticpatieprojec t.  

 

Voorgestelde beslissing 

1.  De verordening tot wijziging van de evenementenbepali ngen in hoofdstuk 2, afdeling 7 

van de Algemene Plaatseli jke Verordening gemeente Haren 2014 vast te stellen  conform 

bijgevoegd raadsbesluit ; 

2.  De wijzigingsverordening op de gebruikeli jke wijze bekend te maken; 

3.  De wijzigingsverordening in werking te laten treden één dag na bekendmaking.  

 

Haren, 1 maart 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


