
Zutphen Event Academy

Veiligheid &Vergunningen
Kwaliteitsimpuls



WAT IS EEN EVENEMENT?

Een voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak 
(artikel 2:24, APV Zutphen)



ZIJN DIT EVENEMENTEN?

1. Zomerfeesten
2. Popronde 
3. Dodenherdenking 
4. Donderdagochtendmarkt
5. Wielerronde van Zutphen



EEN VERGUNNING NODIG?

Ja, tenzij: klein evenement

- Buurtfeest of buurtbarbecue
- Opening of open dag van een bedrijf
- Kinderactiviteiten (max 100 kinderen)
- Wandel- of fietstochten (geen wedstrijd)
- Exposities/symposia/bijeenkomsten in gebouwen met sociale, 

culturele of maatschappelijk functie



EVENEMENTENVERGUNNING

Een parapluvergunning
• Alle activiteiten op het evenement
• (bijna) alle toestemmingen die nodig zijn:



STAP 1: 
EVENEMENTENKALENDER

Aanmelden vóór 1 november

Op de evenementenkalender als:
- het past binnen het beleid (maximaal 

aantal evenementen met muziek)
- de locatie beschikbaar is op die dag



EVENEMENTENKALENDER 2018



STAP 2:
AANVRAGEN VERGUNNING

12 weken voor het evenement
Bijlagen
- Inrichtingstekening
- Veiligheidsplan
- Programma
- Constructieberekeningen (podia, tenten)
- SVH diploma
- …



RISICO SCAN



CATEGORIEËN EVENEMENTEN

Uitkomst risico scan
• A evenement regulier evenement
• B evenement aandachtsevenement
• C evenement risico evenement



A EVENEMENT



B EVENEMENT



C EVENEMENT



STAP 3:
HET EVENEMENTENOVERLEG

B + C & N = Evenementenoverleg



STAP 4:
DE VERGUNNING

Pas als: voldoende is aangetoond dat het 
evenement veilig kan plaatsvinden!

Toestemming voor:
• wat 
• waar 
• wanneer



EVENEMENTENVERGUNNING



STAP 5: 
HET EVENEMENT

Controle
- Toezicht & Handhaving
- Brandweer
- Omgevingsdienst Achterhoek
- Politie
- Drank- en Horeca BOA
- Bouw- en Woningtoezicht



STAP 6:
EVALUATIE

Wat ging goed en wat moet beter?



VERGUNNINGENPROCES

1. Evenementenkalender
2. Aanvraag vergunning
3. Evenementenoverleg
4. Evenementenvergunning
5. Het evenement (de dag zelf)
6. Evaluatie



VEILIGHEIDSPLAN

Verplicht bij B en C evenementen

Waar gaat het om?
• Zijn de risico’s in beeld?
• Worden de juiste maatregelen genomen?



RISICO’S

Wat zou er kunnen gebeuren?
• Teveel publiek (over crowding)
• Opstootjes/vechtpartijen
• Onverwacht slecht weer (bv onweer)
• Alcoholmisbruik
• Ongeluk met deelnemers
• Verkeersopstopping



CROWD MANAGEMENT



INZET BEVEILIGING

• Beveiliging plaatje + huisregels



ALCOHOLMATIGING

– NIX 18 plaatje



EHBO



VERKEERSPROBLEMATIEK



FORMAT VEILIGHEIDSPLAN



VEILIGHEIDSEISEN

• Calamiteitenroute van 4 meter
• Brandkranen vrijhouden
• In- en uitgangen vrijhouden
• Foodkramen >5 meter van de gevel
• Goedgekeurde brandblussers
• Podia, tenten met de juiste certificaten
• Toiletvoorzieningen



INRICHTINGSTEKENING



BASISPLATTEGRONDEN



WAT KOST HET?

• Leges
– Tot 1000 bezoekers € 78,35
– 1000 tot 5000 bezoekers € 156,65
– Meer dan 5000 bezoekers € 417,75
– Ontheffing Drank en Horecawet € 27,10

• Verkeersmaatregelen
– Afzethekken + verkeersborden € 1,50 per stuk
– + arbeidsuren bij brengen/halen door gemeente (zelf is mogelijk)
– Borden wegsleepregeling € 15,- per stuk
– + arbeidsuren gemeente (altijd!)

• Schoonmaak
– Veegwagen excl. personeel € 34,- per uur
– Schouwen tijdens kantooruren gratis



GELUID

Aantal muziekevenement is beperkt! 
Verdeling via evenementenkalender

Categorie I 85 dB(A) max 8x in binnenstad
Categorie II 75 dB(A) max 2x per locatie
Categorie III onversterkt < of > dan 1 uur
Categorie IV geen muziek
Categorie V kermis



MEER INFO

Aanvraagformulier à www.zutphen.nl
Via gemeente:
- Format Veiligheidsplan
- Basisplattegronden
- Voorbeeld huisregels
- Overzicht kosten evenementen

http://www.zutphen.nl/


KWALITEITSIMPULS

Sociaaleconomisch profiel versterken
1 Aantrekkelijke gemeente om te wonen 

en te bezoeken 
2 Iedereen hoort erbij en kan meedoen
3 Stimuleren van een goed 

ondernemersklimaat
4 Zutphen is ambitieus in de 

energietransitie en de klimaatagenda



SPEERPUNT
Investeren in de binnenstad

2016 
De dynamiek in de stad bevorderen.

2018 herijking leidt tot aanpassingen. 
Belangrijkste voor nu:
- veranderende functies in de binnenstad (van 

winkelgebied naar verblijfsgebied);
- Partnerschap als drager



AMBITIE COLLEGE

• Aantrekkelijke stad, ook voor jeugd en 
jongeren 

• Bevorderen levendigheid door kwalitatief 
goede evenementen 

• Passend bij het DNA en identiteit van 
Zutphen

• Verspreid over de stad
• Gemeente in rol van aanjager van 

kwaliteit, vernieuwing en doelgroep 
jeugd/jongeren in evenementen 





Aantal projecten in samenhang

Horecavisie/beleid

Veilig UitgaanEvenementen

• Verbeteren van de balans 
leefbaarheid – levendigheid;

• DNA van de stad;
• Kwaliteit van de evenementen; 
• Doelgroepen;
• Veiligheid.



Conclusies naar aanleiding van rondgang: 
• Kies voor kwaliteit. 

Niet alleen om bezoekersaantallen maar om de meerwaarde 
van evenementen voor de stad

• Laat evenementen passen bij het DNA van de stad
• Kleinschaligheid past bij Zutphen. 

Een groot bezoekersaantal hoeft niet te betekenen dat een 
evenement niet meer kleinschalig is.

• Locatieprofielen geven inzicht in de wenselijkheid en 
geschiktheid van een locatie voor een bepaald type 
evenementen.

• Zorg voor betere spreiding van evenementen. 
Niet alleen op de markten maar door de hele (binnen)stad. 
Locatieprofielen geven meer inzicht geven in wat waar 
passend is.

• Maak onderscheid in beeldbepalende, onderscheidende en 
gangbare evenementen.

• Zorg voor een nauwere betrokkenheid van stakeholders bij 
de verdere ontwikkeling van evenementen. 



Kwaliteitsimpuls door:
1. Beleidsregels evenementen wat, waar, wanneer?
2. Subsidieregeling gericht op kwaliteit en 

vernieuwing
3. Gesprekken en besluitvorming over alternatieve 

locaties kermis 
4. Herijking omgang met leges en kosten voor 

evenementen (motie)
5. Horeca visie vaststellen 
6. Gemeentelijk evenemententeam
7. Bestemmingsplannen aanpassen
8. Verduurzaming van evenementen



VRAGEN ??


