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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Vlissingen is dé evenementenstad van Zeeland. Dat is niet toevallig ontstaan, maar het resultaat van 

een goed en samenhangend gemeentelijk beleid. Vlissingen kent al jarenlang een divers en 

kwalitatief hoogwaardig aanbod van evenementen. Met onze evenementen bereiken we vrijwel de 

gehele Vlissingse bevolking en telkens weer blijkt dat Vlissingers trots zijn op ‘hun’ evenementen. 

Met de festivals vieren we ook onze Vlissingse identiteit. 

Ook mensen van buiten de stad komen daarvoor naar Vlissingen. Evenementen zijn belangrijk voor 

de identiteit en het imago van de stad, brengen economisch voordeel en dragen bij aan een 

aantrekkelijk verblijfsmilieu. Kortom: evenementen zijn goed voor het beeld van de stad. Er is 

waarschijnlijk geen andere activiteit waarmee Vlissingen zo vaak en zo positief de voorpagina’s van 

de kranten haalt. Ook de vooruitzichten zijn goed. De behoefte om met elkaar de Vlissingse identiteit 

te vieren, blijft groot. Ook de toeristische markt heeft interesse in een evenementenbezoek. 

Vlissingen hecht waarde aan helderheid in afspraken en goede samenwerking, zodat alle 

evenementen veilig en zonder incidenten verlopen. De jaarlijkse evaluatie van het traject vanaf de 

aanvraag van de vergunning tot en met het evenement zelf, is een belangrijke schakel in het 

waarborgen van kennis en ervaring. Zo blijven kwaliteit en professionaliteit de kernbegrippen in het 

Vlissings evenementenvergunningenbeleid. 

1.2 Opzet en reikwijdte 

De evaluatie heeft betrekking op aspecten die een directe relatie hebben met beleid, veiligheid en 

vergunningverlening. Om tot deze evaluatie te komen, zijn verschillende evaluatiebijeenkomsten 

gehouden met betrokken partijen: organisatoren, gemeentelijke diensten en hulpdiensten. 

Daarnaast worden grotere evenementen afzonderlijkgeëvalueerd. 

In het traject vanaf de aanvraag van de vergunning tot en met het evenement zelf, is het persoonlijke 

contact van groot belang voor het resultaat. Het relatief lage aantal klachten, heeft hier zeker mee te 

maken. 

In tegenstelling tot andere jaren is de evaluatie dit jaar anders verlopen. Wij moeten in 2018 kijken 

hoe de evaluatie met name met organisatoren beter en misschien wel anders kan. Hierbij denken wij 

aan meer gebruikmaken van sociale media. 

De evaluatie van de evenementen in 2017 is een evaluatie van het beleid, de veiligheid en de 

vergunningverlening. 
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Evaluatie evenementen 2017, directie Dienstverlening, team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

2. Beleidskader 

Het beleidskader voor evenementen is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening voor

Vlissingen 2013 (APV) en het evenementenbeleid.

Door middel van het besluit van B&W op 1 december 2015 is een nieuw evenementen- en

vergunningenbeleid van kracht.


De algemene doelstelling van de APV en het evenementenbeleid is het verkrijgen van een goede 

balans tussen aan de ene kant het doen plaatsvinden van evenementen en aan de andere kant het 

zorgen voor de openbare orde en veiligheid en het in voldoende mate beperken van de overlast voor 

omwonenden en andere belanghebbenden. Een samenhangend beleid draagt bij tot het vergroten 

van steun onder de bevolking voor de organisatie van evenementen, die toch altijd op een of andere 

wijze overlast met zich meebrengen. 

Daarnaast moeten de jaarlijks te houden evenementen ook getoetst worden aan vastgestelde visies 

en beleidsstukken. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat een nog vast te stellen visie of 

beleidsstuk getoetst moet worden aan het evenementen- en vergunningenbeleid. 

2.1 Uitvoeringskader VRZ 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft regionaal beleid ontwikkeld voor 

(de voorbereiding op) de hulpverlening bij grote (C-)evenementen. Het door de VRZ vastgestelde 

Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie grote gemeenten (uitvoeringskader) is 

begin 2017 vervangen door de Regionale toepassing Handreiking evenementenveiligheid versie 1.0. 

Deze handreiking wordt als richtsnoer en toetsingskader gebruikt bij de organisatie van grote 

evenementen. In 2017 werd het Bevrijdingsfestival getoetst aan de richtlijnen van dit 

uitvoeringskader. 

2.2 APV 

De APV maakt onderscheid tussen evenementen in de openbare ruimte (evenementen buiten; 

artikel 2.16 en 2.16b 0-evenementen van de APV) en in gebouwen (evenementen binnen; artikel 2.17 

van de APV). De APV omschrijft een evenement als ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van 

vermaak’. Als deze verrichting zich afspeelt in een gebouw of vaartuig is sprake van een 

binnenevenement. Is dat op de weg of op openbaar water, dan is sprake van eenbuitenevenement. 

In artikel 2.16 en 2.17 van de APV is opgenomen dat enkele evenementen die in een gebouw 

plaatsvinden niet als evenement worden aangemerkt. Dit zijn onder andere markten (artikel 160 

Gemeentewet) en demonstraties. Ook het exploiteren van een café of restaurant valt niet onder een 

binnenevenement. Live muziek en barbecue op het terras van een café of restaurant is weer wel een 

buitenevenement. 

Voor activiteiten die niet als evenement worden aangemerkt, gelden natuurlijk wel de gebruikelijke 

voorschriften op het gebied van horeca, brandveiligheid, goedkeuring van tijdelijke bouwsels (tent, 

podium, etc.). De regels en voorschriften waaraan binnenevenementen moeten voldoen, zijn voor 

het grootste gedeelte geregeld via het Activiteitenbesluit (milieu) en het Gebruiksbesluit 

(brandveiligheid). In sommige gevallen worden de voorschriften gesteld in de omgevingsvergunning. 
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Een evenementenvergunning moet 

worden aangevraagd voor alle overige 

activiteiten: 

• Anders dan gemeld onder het 

Activiteitenbesluit en het 

Gebruiksbesluit en/of 

• Anders dan vergund binnen de 

omgevingsvergunning en/of 

• Activiteiten die buiten het gebouw/inrichtingplaatsvinden. 

Onder evenementen buiten (artikel 2.16 en 2.16b 0-evenementen) worden ook verstaan de voor het 

publiek toegankelijke gebeurtenissen op openbaar water. 

De gemeente Vlissingen beschikt over een groot aantal vierkante kilometers water. Het gebied strekt 

zich uit van boven Domburg, de grens met België, voor de kust van Cadzand tot voor de kust van 

Breskens en onder de plaats Borssele. Door dit grote gebied moet de gemeente Vlissingen ook 

vergunning geven voor diverse evenementen op het water, zoals: de zwemtochten Westkapelle-

Zoutelande en Dishoek-Zoutelande. 

De toenemende scheepvaart in het algemeen en de grotere schepen in het bijzonder zorgen dat 

veiligheid op het water goed afgestemd moet worden met Rijkswaterstaat en politie. 
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2.3 Toetsingscriteria 

Evenementen kunnen in positieve zin veel voor de stad, haar bewoners en haar bezoekers 

betekenen. Evenementen hebben een economische spin-off naar het lokale bedrijfsleven (besteding, 

horeca, detailhandel) en naar de gemeente (parkeerinkomsten en herhalingsbezoek door 

imagoverbetering). Tegelijkertijd kunnen ze echter een bepaalde belasting voor de omgeving 

veroorzaken en veiligheidsrisico’s in zich dragen. Daarom worden alle evenementen vooraf getoetst 

aan de openbare orde, veiligheid, verkeersmaatregelen, zedelijkheid/gezondheid, natuur, milieu, 

ruimtelijke ordening, overlast en natuurlijk het evenementenbeleid van de gemeente Vlissingen. 

Daarnaast moeten evenementen ook getoetst worden aan vastgestelde visies enbeleidsstukken. 
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3. Vergunningverlening 

Het proces 

3.1 Termijnen 

In het verleden kwamen last minute aanvragen veelvuldig voor. Deze aanvragen zorgden voor extra 

werkdruk in een drukke periode, waarin ook nog eens sprake was van door vakanties onderbezette 

afdelingen. Ook waren deze aanvragen een risico voor onzorgvuldigheid en onveiligheid. Wij hebben 

daarom besloten daaraan paal en perk te stellen. Aanvragen voor niet kleinschalige evenementen, 

die ingediend werden binnen een periode van veertien dagen voor het evenement werden 

afgewezen. In 2015 is driemaal een aanvraag om vergunning afgewezen. Het afwijzen hield ook 

verband met het niet kunnen waarborgen van de openbare orde en veiligheid. In 2016 en 2017 is 

geen aanvraag om vergunning afgewezen. 

In 2014 is voor het eerst bijgehouden hoeveel vergunning tijdig zijn verleend. In 2014 was 95% van 

de vergunningen tijdig verleend (minimaal 10 weken voor B- en C-evenementen en 4 weken voor A-

evenementen voorafgaand aan het evenement). In 2015 en 2016 is dat 96% en in 2017 95%. Het niet 

tijdig verlenen, komt door het niet tijdig toezenden van aanvullende stukken door organisatoren en 

te laat ingediende aanvragen, die door de kleinschaligheid toch nog werden verleend. Ook in 2017 is 

het vinden van een goede balans tussen veiligheid en flexibiliteit een aandachtspunt geweest. Het 

belang van het tijdig aanleveren van alle plannen en adviezen is ook in 2018 een belangrijk 

aandachtspunt. 

3.2 Beroep en bezwaar 

Vlissingen werkt met een concept- en een definitieve evenementenkalender. Beiden worden door 

ons college vastgesteld en daarna gepubliceerd. Bewoners en ondernemers kunnen tegen deze 

kalenders hun zienswijze kenbaar maken. In 2017 zijn geen zienswijzen ingediend. 

Na het afgeven van een vergunning hebben bewoners en ondernemers de mogelijkheid om hun 

bezwaar in te dienen. In 2017 zijn twee bezwaarschriften ingediend door bewoners en/of 

ondernemers en na zienswijze is alsnog vergunning gegeven. 
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Toezicht en Handhaving 
3.3 Instrumenten 

In het proces van aanvraag tot en met vergunningverlenen, is een aantal instrumenten onder-

steunend: het APV-overleg met hulpdiensten, de projectgroep met werkgroepen bij C-evenementen, 

het risicobeleid per evenement, veiligheidsplan, mobiliteitsplan, uitgewerkte risicotypen en het 

multidisciplinair advies van de Veiligheidsregio Zeeland. 

3.3.1 Multidisciplinair advies 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft regionaal beleid ontwikkeld voor 

(de voorbereiding op) de hulpverlening bij grote evenementen (C-evenementen). Naar aanleiding 

daarvan is het Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie grote evenementen 

(uitvoeringskader) vastgesteld door de VRZ. Het uitvoeringskader wordt als richtsnoer en 

toetsingskader gebruikt bij de organisatie van grote evenementen. In 2017 is het Bevrijdingsfestival 

getoetst aan de richtlijnen van dit uitvoeringskader. Voor dit evenement is op initiatief van de 

gemeente Vlissingen een projectgroep C- evenementen opgericht. 

Op 22 november 2016 is aan de Veiligheidsregio Zeeland, Taakgroep Grootschalige Evenementen, 

gevraagd om een multidisciplinair advies voor het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2017. Het 

multidisciplinair advies voor het Bevrijdingsfestival is door de VRZ per e-mail verstuurd en ontvangen 

op 21 december 2016. De definitieve versie van het advies is op 28 februari 2017 ontvangen. De 

vergunning is na ontvangst op 28 februari 2017 van een digitale versie van de Veiligheidsregio 

Zeeland verleend op 29 maart 2017. Sneller dan eerdere jaren, maar nog niet tijdig genoeg om aan 

de termijn van 6 weken ter inzagelegging te voldoen. 

3.3.2 Risicoscan (A-, B- of C-evenement) 

In 2017 zijn meer aanvragen ontvangen, dan in 2016. In risicoklasse A en B is het aantal aanvragen 

hoger ten opzichte van 2016. Het aantal C-evenementen is doordat Rescue (tweejaarlijks 

evenement) met de helft afgenomen. 

Jaar Aanvragen A-categorie B-categorie C-categorie 

2017 268 148 119 1 

2016 258 138 118 2 

2015 279 187 91 1 

8 



 

       

   

 

 

  
 

  

 

                 

                  

                  

       

 

               

             

                

            

               

    
 

 

            

              

                    

 

 

     

 

  

      

      

      

 

               

          

            

                

 

 

             

            

 

Evaluatie evenementen 2017, directie Dienstverlening, team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

4. Terugblik 

4.1 Aantallen 

Het aantal georganiseerde evenementen in 2017 (566) is hoger dan in 2016 (543) en hoger dan 2014 

(548). In 2015 (592) en 2013 (635) waren er meer. In 2013 werd met 635 evenementen voor het 

eerst de barrière van 600 doorbroken. De barrière van 300 werd in 2003 doorbroken, die van 400 in 

2004 en die van 500 in 2005. 

De bijdrage van de gebouwen op het Scheldekwartier waren in het verleden onmisbaar voor het 

aantal evenementen. Het grote aantal evenementen in de gebouwen op het Scheldekwartier gaf aan 

dat er behoefte was aan een grote evenementenhal. In 2014 zijn de Timmerfabriek en de Zware 

Plaatwerkerij weggevallen. Resteert de Machinefabriek (in 2017 slechts 4 evenementen). Door het 

wegvallen van de Timmerfabriek en de Zware Plaatwerkerij worden er jaarlijks in Vlissingen rond de 

120 evenementen minder georganiseerd. 

Het aantal van 566 evenementen omvat het aantal evenementendagen in combinatie met 

evenementenlocaties. Het aantal evenementen (zonder aantal dagen en locaties) komt in 2017 uit op 

264. In 2016 waren dat er 258. In 2015 279, in 2014 268, in 2013 279, in 2012 236 en in 2011 228 

evenementen. 

Jaar Aantal aanvragen 0-evenementen Aantal 

evenementen 

Buiten Binnen 

2017 268 122 566 454 111 

2016 258 112 543 384 159 

2015 279 - 592 463 129 

In 2016 is voor het eerst met 0-evenementen gewerkt. Dit zijn kleinschalige evenementen die aan 

speciale voorwaarden voldoen. Organisatoren krijgen toestemming om binnen kaders een 

evenement te organiseren. Tegen 0-evenementen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De 

organisatoren behoeven geen leges te betalen en voor de eerste 50 m2 is ook geen precariobelasting 

verschuldigd. 

Van organisatoren zijn alleen positieve geluiden gehoord. De kaders waarbinnen iets mag worden 

georganiseerd zijn duidelijk, de indieningstermijn is korter en de toestemming kan snel worden 

verkregen. 
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Evenementen in en op het water 

Jaar Westerschelde Kanaal door 

Walcheren 

Dok van Perry Binnenhaven Buitenhaven Noordzee Ruyterhaven 

2017 5 3 1 5 

2016 6 4 1 1 1 4 1 

2015 8 5 3 3 3 1 

2014 10 3 4 1 1 

Bekende evenementen op het water zijn: Gevangentorenrace, Abeelenrace en King of the Channel 

(roeien), Nieuwjaarsduik, zwemtochten (Dishoek–Zoutelande, Zoutelande-Westkapelle) en 

Kanaalrace (roeien). 

Nieuwjaarsduik 2017 

Maximaal aantal afsluitingen boulevards 

Wij hebben in 2013 besloten dat de boulevard voor maximaal 14 evenementen mag worden 

afgesloten. Er werden op een gegeven moment steeds meer evenementen georganiseerd op de 

boulevard. De zwaarte van de categorie nam steeds toe. Een zwaardere categorie houdt in dat er 

meer overlast is. Overlast kan het afsluiten van een straat zijn, maar bijvoorbeeld ook het produceren 

van geluid. 

Jaar Aantal afsluitingen 

Boulevard 

2017 12 

2016 11 

2015 10 

2014 12 

2013 14 

2012 15 

2011 17 

2010 19 
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Evenementen die niet doorgingen 

De volgende evenementen gingen in 2017 niet door: 27 april: Koningsdag in Paauwenburg (geen 

buurthuis), 27 mei: NK Jeugdkorpsen (financiën), 10 juni: Speed & Classic (gering aantal deelnemers), 

25 en 26 augustus: Scheldestad Concours Hippique (gering aantal deelnemers), 30 augustus: 

zwemtocht Zoutelande-Vlissingen (weer), 1 september: Sportdag Internationale studenten (weer), 3 

september: Bellamy Promo Markten (weer) en 23 september: Vlissingen Vlooit (gering aantal 

deelnemers). 

Klachten 

Over 2017 zijn er 21 klachten ontvangen. Zie overzicht hierboven. 

4.2 Samenwerking 

Het succesvol laten slagen vraagt om interne- en externe samenwerking. In feite is samenwerking de 

sleutel tot een goed verlopen evenementenjaar 2017. 

Mede dankzij de goede onderlinge samenwerking tussen gemeente en hulpdiensten zijn er bij alle 

566 evenementen geen verstoringen geweest. De samenwerking tussen gemeente en hulpdiensten 

wordt als een meerwaarde gezien. Betrokkenen weten elkaar doorgaans snel te vinden, telefonisch 

of via de e-mail en hebben daardoor slagkracht en kunnen snelschakelen. 

11 
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Toezicht en Handhaving 

Met alle positieve inzet en een zeer flexibele werkhouding van alle partners is de werkdruk een extra 

aandachtspunt. Die staat op gespannen voet met bezuinigingen bij vrijwel alle organisaties. Het is de 

vraag of deze mate van flexibiliteit geborgd kan blijven in de toekomst. De contacten met de directie 

Stadsbeheer en andere gemeenten verlopen prima. Door vaste contactpersonen weet men elkaar 

gemakkelijk te vinden en er is regelmatig overleg. 

4.3 Nieuwe evenementen (Bellamy Promo Markt) 

Op het Bellamypark zijn in de periode van juni -augustus 10 Promo Markten gehouden. Het ging om 

markten met streekproducten (6 kramen) aangevuld met oude ambachten en soms kunst. Verder 

werden de Promo Markten aangevuld met handelaren en standwerkers uit het hele land. Ook 

werden kinderattracties van draaimolen tot springkussen geplaatst. 

Bij dit nieuwe evenement is het lastig gebleken de opzet van de markten gelijk in overeenstemming 

te brengen van de vergunningvoorwaarden. Een belangrijk voorschrift in de vergunning was dat op 

de Promo Markten geen branche geplaatst wordt die op de Weekmarkt ook isgeplaatst. 

Advies 

Het is belangrijk in de contacten met organisatoren van nieuwe evenementen duidelijk te maken en 

te houden op welke juiste wijze nieuwe evenementen kunnen worden uitgevoerd. Maatwerk is nodig 

om interpretatieverschillen in het evenementenjaar te voorkomen. 

4.4 Gehoorschade bij jongeren 

Gehoorschade onder jongeren is een groeiend probleem. Ieder jaar komen er minimaal 22.000 

jongeren bij met gehoorschade door te harde muziek. Voor ongeveer de helft wordt dit opgelopen 

tijdens het uitgaan. Waarschijnlijk is dit een onderschatting, want het is gebleken dat van de 

jongeren van 13 tot 15 jaar al 10% een meetbare gehoorschade heeft opgelopen. 100.000 jongeren 

tussen 15 en 25 jaar hebben een gehoorverlies van 20 decibel. Deze jongeren zijn in de sociale 

omgang gehandicapt. Later is te harde muziek in het uitgaansleven ook een belangrijke oorzaak. 

Onderzoek onder 130.000 jongeren toont aan dat 93% last heeft van het gehoor na een bezoek aan 

een discotheek of een muziekevenement. Na een dag heeft 38% nog steeds een piep in hetoor. 

Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar; het kan leiden tot levenslange procentuele 

arbeidsongeschiktheid. Opmerkelijk is dat de huidige wet- en regelgeving bij evenementen en 

uitgaansgelegenheden zich beperkt tot (verplichte) bescherming van personeel en vrijwilligers 

(Arbeidsomstandighedenbesluit, 1997) en geluidsoverlast voor omwonenden (gevelbelasting). Voor 

bezoekers is er niets geregeld. 

In de evaluatie evenementen 2016 zijn voorstellen gedaan om ook voor bezoekers iets te regelen. 

Geadviseerd werd bezoekers van evenementen, festivals en onder andere grote 

horecagelegenheden en sporthallen niet bloot te stellen aan een geluidsniveau hoger dan 95 dB(A) 

(Leq gemeten over 15 minuten, in het midden van het publiek, maar niet verder dan 20 meter van de 

geluidsbron). 

12 
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Toezicht en Handhaving 
Verder moesten organisatoren bij muziekevenementen betaalbare en goede oordoppen (géén

schuimdoppen maar oordoppen met filter) beschikbaar stellen. De in het evenementenbeleid

bestaande geluidsnormen (overlastnormen) blijven gehanteerd naast de gehoorschadenorm. De

gevelnorm blijft leidend. Met andere woorden als de gevelnorm wordt overschreden, moet het

aantal dB(A’s) in het midden van het publiek omlaag.


In 2017 is de overlastnorm categorie 3 en 4 (gevelnorm 81 tot en met 85 dB(A) en >85 dB(A))

getoetst aan de praktijk.

Naast de bovengenoemde voorschriften moest de organisator waar mogelijk (nog niet verplicht)

bezoekers voorlichten over geluidsniveaus op de locatie en over de risico’s op gehoorschade.


Doel 

Het streven is een evenementenomgeving creëren waarbinnen de gemeente kan garanderen dat de 

gezondheid niet onnodig risico (gehoorschade) loopt. 

Ervaringen 2017 

Algemeen 

Het doel is nog niet bereikt. Het probleem ligt niet alleen bij de te harde muziek en oortelefoons. Het 

probleem ligt dieper. Zolang ouders met een kinderwagen voor een podium staan, zoals bij 

Vlissingen Zingt is geconstateerd, is er nog veel terrein te winnen. In vergelijking met vroeger is de 

jeugd wel meer doordrongen van de gevolgen van te harde muziek. Bij evenementen staan 

meldingsborden die waarschuwen voor gehoorbeschadiging. Landelijke campagnes sluiten hierbij 

ook aan. 

Er is een duidelijk verschil tussen binnen en buiten. Binnen is het geluid veel beter te reguleren. De 

mogelijkheden om te meten zijn veel beter en het geluid is meer geconcentreerd op mensen op de 

dansvloer. 

Tijdens evenementen 

- Oorbescherming (bv. doppen) 

Er zijn organisatoren van binnenevenementen die het gratis beschikbaar stellen. Bij 

buitenevenementen is nog niet geconstateerd dat oorbescherming in de vorm van doppen 

beschikbaar gesteld werd. 

- Geluidsniveau 

Er is enige vooruitgang te constateren. Op diverse evenementen is in overleg met een 

organisator het geluid bijgesteld, zonder dat er geklaagd werd. 

- Geluidsniveau aan de gevel 

Het afgelopen evenementenseizoen is bij regelmatig meten gebleken dat 83 dB(A) gemeten 

aan de gevel, zijde podium, voldoende werkbaar is voor de geluidstechnici. 

Oud 

Een maximaal geluidsniveau aan de gevel van 83 dB(A) betekent dat categorie 4 niet meer nodig is en 

kan vervallen. Bij muziekevenementen geldt een (gehoorschade)geluidsnorm en een 

(overlast)geluidsnorm. De gehoorschadegeluidsnorm wordt gemeten in het midden van het publiek 

op maximaal 20 meter van de geluidsbron en de overlastgeluidsnorm op de gevel van de 

dichtstbijzijnde geluidsgevoelige locatie. 
13 
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Toezicht en Handhaving 

Nieuw 

Meldingen 70 t/m 80 dB(A) 81 t/m 83 dB(A) 

sel Locaties Binnenstad Cat 0 CAT 1 CAT 2 CAT 3 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij niet eenzijdig, zonder voorafgaand overleg, de geluidsnormen 

kunnen bijstellen. De vaststelling van de geluidsnormen is daarmee onderwerp van discussie tussen 

evenementenorganisatoren en de gemeente. Hangende de uitkomsten van deze discussie is het 

onverstandig tot aanpassing over te gaan. 

Advies 

de uitkomsten van de discussie over de maximale geluidsniveaus wordt afgewacht. De gemeentelijke 

inbreng daarbij is het bereiken van een verlaging van de overlastgeluidsnorm. 

4.5 Pilot livemuziek op het terras 

In het bestuurlijk horecaoverleg van 17 april 2014 is, buiten het wettelijk kader, toegezegd dat een 

pilot gestart wordt om gemakkelijker om te gaan met livemuziek (niet versterkt) op de terrassen bij 

de restaurants en de cafés in de binnenstad van Vlissingen (inclusief Boulevards). In de staf veiligheid 

is dit korte tijd later bekrachtigd. 

Spelregels pilot 

•	 Er komt één parapluvergunning voor alle aangevraagde data. 

•	 Ondernemer meldt livemuziek van te voren bij deevenementencoördinator. 

•	 Maximaal tot 22.00 uur mag er akoestische begeleiding (geen versterkte muziek) buiten te horen 

zijn. 

•	 Na klachten wordt direct contact opgenomen en worden er zonodig geluidsmetingen gedaan en 

sturend opgetreden. 

•	 Na overtreding c.q. niet tijdig bijsturen door ondernemer worden toekomstige meldingen niet 

toegestaan. 

Evaluatie 

•	 Er is geen parapluvergunning aangevraagd. 

•	 Er wordt dikwijls niet gemeld door ondernemers. 

•	 Er wordt te veel gebruik gemaakt van versterkers, terwijl versterkte muziek nietis toegestaan. 

•	 Er is een toenemend aantal klachten door versterkte livemuziek op hetterras. 

•	 In principe wordt alleen op het Bellamypark gebruikgemaakt van livemuziek op het terras. 

•	 Het is volgens artikel 4.3 van de APV niet toegestaan om op het terras een festiviteit te 

organiseren zonder evenementenvergunning. Het ten gehore brengen van muziek is een 

festiviteit. 

•	 Het is volgens het Activiteitenbesluit niet toegestaan zonder ontheffing muziek op het terras ten 

gehore te brengen. 

Draagvlak-klachten 

Het evenementenvergunningenbeleid geeft maximale aantallen evenementen in verschillende 

geluidscategorieën. De maximale aantallen per categorie zijn vastgesteld om overlast te voorkomen 

en dus draagvlak te behouden voor het organiseren van evenementen. De overlast is dan veelal het 

geluid. 

Inrichtingen hebben, volgens het Activiteitenbesluit, ontheffing (maximaal 8 per kalenderjaar) van de 

geluidsvoorschriften nodig als op een terras muziek ten gehore gebracht wordt. Het regelmatig ten 

gehore brengen van (versterkte) muziek heeft in de loop van de tijd voor een toenemend aantal 

klachten gezorgd, vooral het Bellamypark. De overlast door livemuziek, vallend onder de pilot, wordt 

steeds groter. Het draagvlak voor evenementen komt daardoor in het geding. 

14 



       

   

 

 

 

 

                

       

 

  

          

              

            

      

 

 

              

              

       

 

    

 

               

              

            

           

         

 

            

             

            

              

               

          

               

           

 

          

                

             

      

 

             

             

               

           

 

                

              

             

           

            

      

 

 

            

Evaluatie evenementen 2017, directie Dienstverlening, team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 

Door muziek op het terras toe te staan, zonder vergunning en geluidsdag, is er geen controle meer 

op het maximale aantal evenementen per categorie. 

Wettelijk kader 

Voor festiviteiten op het terras is altijd een evenementenvergunning nodig.

Daarnaast moet er altijd een melding worden gedaan om ontheffing van de geluidsvoorschriften uit

het Besluit te krijgen. In de evenementenvergunning kan door de burgemeester volgens, Nadere

regels, geluidsvoorschriften voor openbare inrichtingen worden gesteld.


Advies 

•	 De resultaten van de pilot moeten in het bestuurlijk horecaoverleg worden besproken. De 

insteek daarbij is de pilot livemuziek op het terras te beëindigen. De ondernemers kunnen 

voortaan een geluidsdag of een evenementenvergunningaanvragen. 

4.6 Een toegankelijk evenement 

Wetgeving 

Doordat de regering akkoord is gegaan met ratificatie van het ‘Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap’ moet het beleid in overeenstemming zijn met het verdrag. Daarom zijn 

in 2017 voor evenementen in Vlissingen in samenwerking met de Stichting Werkgroep 

Gehandicapten Walcheren (SWGW) richtlijnen opgesteld. De organisator van een evenement moet 

deze richtlijnen toepassen en de gemeente ziet hierop toe. 

In Vlissingen worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. Deze evenementen zijn voor jong 

en oud, voor kunstliefhebbers of voor sportfanaten. Aan elk evenement nemen ook mensen met een 

fysieke en/of geestelijke beperking deel, ouderen en ouders met kinderwagens. Dit kan zijn als 

bezoeker of als deelnemer. Niet bij alle evenementen is de toegankelijkheid voor hen optimaal. De 

berijdbaarheid van het terrein en de bereikbaarheid van het evenement is nog voor veel verbetering 

vatbaar. Organisatoren zijn daarop aangesproken, maar voelen zich niet verantwoordelijk genoeg. 

Veelal ontbreken toiletten voor invaliden bij evenementen. In de gevallen dat er één staat, zijn deze 

niet te gebruiken, doordat deze vies en niet afdoende ingericht zijn. 

De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren constateerde het volgende: ’Zowel Cuisine 

Machine als Onderstroom waren ook dit jaar nog steeds niet zo ingericht dat iedereen mee kon 

doen’. Zij vindt het jammer te moeten constateren dat na alle correspondentie en gesprekken 

hierover er weinig resultaat geboekt wordt. 

De gemeente Vlissingen verplicht de organisator dat een evenement toegankelijk is voor iedereen. 

Het woord ‘streeft’ moet omgezet worden in ‘verplicht zichzelf’. De organisator van een evenement 

speelt hier een belangrijke rol in. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Daarom 

moet de organisatie rekeninghouden met de voorwaarden, zoals deze hieronder zijn opgenomen. 

De regering is akkoord gegaan met ratificatie van het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap’. Dit betekent dat de overheid wetten en beleid moeten toepassen in 

overeenstemming met het verdrag. Daarom heeft de gemeente Vlissingen in samenwerking met de 

Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) richtlijnen opgesteld. De organisator van 

een evenement moet deze richtlijnen toepassen. Het niet nakomen, heeft gevolgen voor het 

evenement zelf of een volgende vergunning. 

Wmo-adviesraad 

De voorwaarden zijn voorgelegd aan de Wmo-adviesraad en akkoord bevonden, zie bijlage 2. 
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Evaluatie evenementen 2017, directie Dienstverlening, team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving 
Advies 

• Instemmen met de richtlijnen. 

• In de voorgesprekken de organisatoren hiervan op de hoogte stellen. 

• Meenemen in de evaluatie evenementen 2018. 

4.7 Digitaal aanvraagformulier 

Tijdens de evaluatie met organisatoren in oktober 2016 is aangegeven dat een digitaal 

aanvraagformulier node gemist wordt. Enkele organisatoren hebben hiermee ervaring bij andere 

gemeenten in Zeeland (Veere en Sluis) en missen dat bij de gemeente Vlissingen. 

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) gaat in 2018 voor alle gemeenten in Zeeland software voor een 

digitaal aanvraagformulier aanschaffen. Het zelf aanschaffen is vele malen duurder. 

Tijdens de evaluatie evenementen op 30 november jl. is dit eveneens ter sprake geweest. 

Organisatoren vragen om hieraan spoedig voorrang te geven. 

Advies 

Het digitale formulier VRZ afwachten en anders zelf ontwikkelen. 

4.8 Veiligheidsplan 

Door de veiligheidsplannen is de extra werkdruk bij gemeente en politie te hoog. In goed overleg met 

de contactpersoon politie is, in lijn met de regionale afspraken, de werkwijze voor 2018 aangepast. 

Zo maakt het gemeentelijke team Vergunningen, Toezicht en Handhaving een voorselectie. Na de 

afronding van de voorselectie, waarin de volledigheid van aanvragen en plannen tot stand komt, 

vindt pas doorzetting naar/raadpleging van de politieplaats. 

Advies 

De resultaten meenemen in de evaluatie evenementen 2018. 

4.9 Verklaring Omtrent het Gedrag voor EHBO’ers 

Tegenwoordig vragen instanties/organisaties aan medewerkers die 

werken met jongeren en/of mensen met en zonder een verstandelijke 

beperking een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij evenementen 

wordt steeds meer gewerkt met vrijwilligers bijvoorbeeld EHBO’ers. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden 

functie in de samenleving.

geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of 

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen 

(bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justitie onderzoek naar het justitiële 

verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). 

Voor vrijwilligers (onder andere) sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG, 

onder voorwaarden, gratis. 

Advies 

Bij alle evenementen moet een EHBO’er een VOG kunnen overleggen. 

4.10 Samenwerking met politie 

In een schriftelijke evaluatie van de politie over 2017 signaleert de politie een aantal 

aandachtspunten ter verbetering van de gemeentelijke voorbereiding en uitvoering bij 
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evenementen. Deze punten van aandacht van de politie hebben betrekking hebben op verbetering 

van voorbereiding en uitvoering van: 

a. veiligheidsplannen 

b. uitvoering Drank- en horecawet 

c. inzet gecertificeerde beveiligers 

d. inzet BOA's 

e. terreur 

Deze aandachtspunten raken onderdelen van de gemeentelijke uitvoering. Het is noodzakelijk deze 

aandachtspunten samen met de politie in werkgroepverband uit te werken naar concrete en binnen 

de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie toepasbare maatregelen. Deze uitwerking moet zo snel 

mogelijk operationeel gemaakt worden. 

Advies 

De aandachtspunten van de politie in werkgroepverband uitwerken. Het gemeentelijke team VTH 

neemt het initiatief en rapporteert per 1 oktober 2018 over de resultaten daarvan. 

5. Klachten 

5.1 Beleid 

Vlissingen is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze evenementen 

zorgen ervoor dat Vlissingen een aantrekkende werking heeft voor de omgeving waardoor de stad 

aantrekkelijk blijft om te wonen en te recreëren. De keerzijde van evenementen is de overlast die 

omwonenden kunnen ondervinden. Uit ervaring blijkt dat geluidsoverlast als meest hinderlijk wordt 

ondervonden door omwonenden. Vooral de bastonen zorgen voor overlast. 

In het evenementenbeleid zijn criteria vastgelegd voor het geluidsniveau en het aantal keren dat een 

muziekevenement op een 

bepaalde locatie gehouden mag 

worden. 

5.2 Toezicht geluid 

De evenementencoördinator en 

het cluster Handhaving voert waar 

nodig geluidsmetingen uit tijdens evenementen. De normen uit de vergunning worden gecontroleerd 

en vaak blijkt dat organisatoren zich niet aan in de vergunning gestelde geluidsnorm houden. 

5.3 Klachtenafhandeling 

Klachten die bij de gemeente Vlissingen worden ontvangen, krijgen veelal direct persoonlijke 

aandacht. 

Het aantal klachten in verhouding tot het aantal evenementen is al jaren erg laag. 

17 
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Bijlage 1 Adviezen 2017 

4. Terugblik 

4.3 Bellamypark Promo Markt 

Advies 

In gesprek gaan met de organisator voor het op juiste wijze organiseren van Bellamy Promo Markten 

in het evenementenjaar 2018. 

4.4 Gehoorschade bij jongeren 

Advies 

•	 De overlastgeluidsnorm aan de gevel kan van 85 dB(A) teruggebracht worden naar 83 dB(A). 

Overlastgeluidsnorm categorie 4 kan daardoorvervallen. 

•	 Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving is van mening dat de geleverde inspanningen 

tot nu zeker de moeite waard zijn. De gedragsverandering die nodig is bij een breed publiek en 

organisatoren vergt langere tijd. Kortom: doorgaan op de ingeslagenweg. 

4.5 Pilot livemuziek op het terras 

Advies 

•	 U wordt geadviseerd de pilot livemuziek op het terras te beëindigen, omdat ondernemers zich 

niet houden aan gemaakte afspraken. 

•	 Daarnaast is het ten gehore brengen van muziek wettelijk (Activiteitenbesluit en APV) niet 

toegestaan zonder geluidsdag of evenementenvergunning. 

4.6 Een toegankelijk evenement 

Advies 

•	 Akkoord gaan met de richtlijnen. 

•	 De bekende organisatoren hiervan op de hoogte stellen. 

•	 Bij evenementen toezien op naleving van de richtlijnen. 

18 
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4.7 Digitaal aanvraagformulier 

Advies 

Gelet op de kosten wordt u geadviseerd te wachten op het digitale aanvraagformulier van 

Veiligheidsregio Zeeland. 

4.8 Veiligheidsplan 

Advies 

De resultaten meenemen in de evaluatie evenementen 2018. 

4.9 Verklaring Omtrent het Gedrag voor EHBO’ers 

Advies 

Bij alle evenementen moet een EHBO’er een VOG kunnen overleggen. 
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Bijlage 2 Voorwaarden voor een bereikbaar, toegankelijk, 
bruikbaar en veilig evenement voor mensen met een 
beperking 

1.	� Voorwaarden voor bereikbaarheid van de locatie (algemeen) 

•	 De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer door (aangepaste) bussen en een 

(aangepaste) bushalte binnen 200 m vanaf de ingang. 

•	 Er zijn voldoende invalidenparkeerplaatsen binnen 50 m vanaf deingang. 

•	 Parkeren zo dicht mogelijk bij de ingang, 

•	 Per 50 parkeerplaatsen 1 invalidenparkeerplaats, 

- afmeting per parkeerplaats 3,5 x 6 meter, 

- aanduiding d.m.v. bekende blauwe bord met P enrolstoelpictogram, 

- begeleiders van het parkeren instrueren omtrent de plaats van de invalidenparkeerplaatsen. 

2.	� Voorwaarden voor toegankelijkheid van het evenement (technisch) 

•	 De toegangsroute naar en de entree van de locatie zijn geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen 

die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rollator enkinderwagens. 

•	 De ondergrond is verhard, vlak en droog. 

•	 Overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers. 

•	 Geen drempels hoger dan 2 cm. 

•	 De vrije doorgang van een deur (dus ook van de nooddeur) is minimaal85cm. 

•	 Breedte van de paden is tenminste 1,50 m. 

•	 Bij obstakels op de toegangsweg is een vrije doorloop van minimaal 90 cm noodzakelijk om 

iedereen er zelfstandig te kunnen laten passeren. 

•	 Stijging bij hellingen is maximaal 8 %. 

•	 De bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar. 

•	 Geleide- en hulphonden zijn toegestaan. 

3.	� Voorwaarden voor de evenementlocatie (veiligheid) 

•	 De bewegwijzering op locatie is duidelijk en goed leesbaar vanuit een rolstoel; ook als het druk is. 

Gebruik waar mogelijk pictogrammen. 

•	 De ondergrond is voldoende hard en begaanbaar voor rolstoelgebruikers, tenminste op de 

belangrijke routes naar de entree, de kassa, de bar, het podium, het sanitair ende uitgang. 

•	 Eventueel verhoogde vloeren van zalen en tenten zijn voorzien van oprijplaten voorzien van 

antislip, afvalbeveiliging en met maximale stijging van 8 %. 

•	 Stroomkabels die op de grond liggen zijn voorzien van overrijplaten resp. - matten met maximale 

stijging van 8 %. 

•	 De weerstand van de dranger op een buitendeur bedraagt max. 30 N van een binnendeur max. 

10 N. 

•	 De vrije doorgang van een deur (dus ook van de nooddeur) is minimaal85cm. 

•	 Trappen zijn min 120 cm breed en voorzien van een goed omvatbareleuning. 

4.	� Voorwaarden voor evenementvoorzieningen (technisch) 

•	 Kassa, pin- en geldautomaten zijn voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar en bruikbaar, hoogte 

tussen 90 en 125 cm en tenminste 50 cm uit een hoek en zittendbereikbaar. 

•	 Tafels onderrijdbaar en hoogte onder de tafel 70 cm en bladhoogte maximaal80 cm. 

•	 Stoelen zoveel mogelijk 47 cm hoog en voorzien vanarmleuningen. 

•	 De bar (indien aanwezig) heeft een lager gedeelte, de hoogte is maximaal 100cm. 

•	 De garderobe (indien aanwezig) is voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar en bruikbaar, 

ophanghaken tussen 90 en 125 cm. 
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•	 Afmetingen van de lift (indien aanwezig) zijn minstens 110 x 160 cm; de liftvloer is gelijkvloers of 

de lift is voorzien van oprijplaten. 

•	 Als er door publiek te gebruiken toiletvoorzieningen zijn, moet er ook een integraal rolstoel 

toegankelijk toilet aanwezig zijn. 

•	 Als er door publiek te gebruiken douches zijn, moet er ook een rolstoeltoegankelijke douche 

aanwezig zijn. 

•	 Er zijn minstens twee uitleenrolstoelen beschikbaar. 

5.	� Voorwaarden voor vluchtwegen (veiligheid) 

•	 Vluchtwegen en opritten vrijhouden van obstakels. 

•	 Er is assistentie aanwezig voor mensen met een beperking. 

•	 De vluchtwegen zijn goed bereikbaar en berijdbaar voorrolstoelgebruikers. 

•	 De ondergrond is verhard, vlak en droog. 

•	 Overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers. 

•	 Geen drempels hoger dan 2 cm. 

•	 Breedte van de paden is tenminste 1,50 m. 

•	 Stijging bij hellingen is maximaal 8 %. 

•	 De bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar. Gebruik waarmogelijk pictogrammen. 

•	 Als er sprake is van meerdere verdiepingen moet een evac chair aanwezig zijn en het personeel 

geïnstrueerd over hoe deze te bedienen. 

6.	� Wensen voor evenementvoorzieningen (algemeen) 

●	 Oplaadpunten voor elektrische rolstoel enscootmobiel. 

●	 Speciale opstelplaatsen voor rolstoelen of een rolstoelpodium. 

●	 Ringleiding voor mensen met een gehoorapparaat. 

7.	� Obstakels (veiligheid) 

●	 Obstakels in de looproute voorzien van sterk contrasterende kleurmarkeringen. Let hierbij ook 

op laaghangende obstakels. 

●	 Kabels en slangen wegwerken onder slangenbrug met schuine kanten zodat een rolstoel er 

gemakkelijk overheen kan rijden. 

8.	� Toiletten (technisch) 

●	 Tenminste een rolstoel toegankelijk toilet (er zijn rolstoel toegankelijke toiletwagens te huur). 

●	 Afmetingen minimaal 165 x 220 cm. 
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