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Gewijzigde conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland na inspraak 

Inleiding 
Op dit moment zijn er beleidsregels in werking die alleen gelden voor evenementen in de binnenstad van 
Monnickendam. Het college wil beleidsregels vaststellen voor evenementen die gelden voor heel de 
gemeente en betrekt de bewoners en ondernemers hierbij. Eind 2017 hebben de bewoners, ondernemers, 
kernraden en evenementenorganisaties de gelegenheid gehad om via digitale inspraak op de conceptregels 
te reageren. Op 24 oktober 2017 is aan u toegezegd dat de uitkomst van de inspraakreacties na behandeling 
in het college aan u worden toegestuurd. 

Huidig evenementenbeleid 
Ondanks dat er momenteel alleen beleidsregels zijn vastgesteld voor evenementen in de binnenstad van 
Monnickendam worden de huidige regels als leidraad gebruikt voor de evenementen buiten de binnenstad 
en de overige kernen. Veel van de huidige en nieuwe beleidsregels worden reeds toegepast. Iedere aanvraag 
voor een evenementenvergunning wordt op zichzelf beoordeeld, waardoor maatwerk altijd blijft bestaan. 
De nieuwe beleidsregels voor evenementen gemeente Waterland hebben als doel om: 
• de evenementenorganisaties te informeren over de voorwaarden die gesteld worden om een 

evenement te organiseren; 
• de gemeente de middelen te geven om evenementen veilig te laten verlopen. 

Ingediende reacties 
Er zijn vanuit de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Marken en Monnickendam verschillende reacties 
ingediend. Een overzicht van de reacties en een samenvatting vindt u in de bijlage. Naar aanleiding van 
deze reacties en intern overleg zijn de conceptbeleidsregels aangepast. Deze vindt u ook in de bijlage. 

Belangrijkste aandachtspunten/wijzigingen 
De belangrijkste aandachtspunten en wijzigen staan hieronder aangegeven. Naast deze aanpassingen zijn er 
enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de conceptbeleidsregels. 

Door verschillende kernraden en evenementenorganisaties is aangegeven dat de regels worden ervaren 
als nieuwe zwaardere regels, dat er meer regels komen en dat er sprake is van schaalverschil tussen de 
kernen. Hier is geen sprake van. Het zijn grotendeels dezelfde regels die op dit moment al worden 
toegepast, niet alleen in Monnickendam maar ook in de overige kernen. De regels die worden 
toegepast zijn nu in de regels opgenomen, zodat een evenementenorganisatie weet waar zij aan dienen 
te voldoen. Uit de reacties komt dan ook naar voren dat er meer duidelijkheid gewenst is; 
Er is aangegeven dat er onduidelijkheid is over de verschillende categorieën evenementen. Er is bewust 
de keuze gemaakt om deze categorieën in de beleidsregels te laten. Deze categorieën worden landelijk 
toegepast en is belangrijk voor onder andere de afweging van risico's omtrent de openbare orde en 
veiligheid; 
Verschillende evenementenorganisaties hebben aangegeven dat het aanmelden van hun evenementen 
vóór 1 november voor het volgende jaar niet haalbaar is. In de gewijzigde regels is nu onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende categorie-evenementen; 
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Er zijn verschillende reacties gekomen over de beperking van locaties voor evenementen en de 
beperking voor aantal evenementen door één organisatie. Er is voor gekozen om deze beperkingen uit 
de regels te halen en alleen de regels over overlast voor bewoners in stand te laten; 
Verschillende organisaties hebben aangegeven dat de begin- en eindtijden en de tijden voor muziek 
niet aansluiten bij de evenementenvergunningen die al aan hen zijn verleend. Er is gekozen om de 
tijden niet te wijzigen, er kan altijd van de opgenomen tijden gemotiveerd afgeweken worden; 
Na overleg met afdeling Openbare Werken is de afgesproken dat evenementenafval bij de milieustraat 
kan worden aangeleverd. Mits het afval gescheiden wordt aangeleverd, conform de afspraken binnen 
de gemeente. 

Veiligheidsavond voor de raad 
Maandag 8 oktober wordt er een veiligheidsavond georganiseerd voor alle (dou)raadsleden. De nieuwe 
beleidsregels voor evenementen is als onderwerp aan deze avond toegevoegd om u over het hoe en 
waarom van deze beleidsregels te informeren en u de kans te geven om vragen te stellen en op de 
gewijzigde conceptregels te reageren. U heeft tot uiterlijk maandag 15 oktober de gelegenheid om te 
reageren. 

Technische vragen 
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technische vragen te stellen via de griffier. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

L.M.B.e. Kroon 
burgemees ter 

Bijlagen: 
Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland (IT18.04394); 
Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland_inclusief wijzigingen bijhouden(IT18.0439S); 
Bijlage I, behorende bij artikel8, derde lid van de beleidsregels evenementen(IT18.0424S); 
Samenvatting reacties inspraak conceptbeleidsregels evenementen(IT18.04281); 
Overzicht reacties inspraak conceptbeleidsregels evenementen(IT18.04283). 


