Algemene voorschriften gemeente Opmeer bij
evenementen
In dit document zijn de voorschriften uitgeschreven die worden verbonden aan het houden
van evenementen. Aangezien ieder evenement een ander karakter heeft worden naast deze
meeste voorkomende voorschriften altijd maatwerkvoorschriften aan het evenement
verbonden. De maatwerkvoorschriften worden opgenomen in de evenementenvergunning.
Daarnaast gelden er ook algemene voorschriften voor samenhangende besluiten die bij het
evenement van toepassing zijn. In dit document worden deze algemene voorschriften onder
de kop “ Samenhangende besluiten” opgesomd. De maatwerkvoorschriften behorende bij de
samenhangende besluiten worden onder een apart kopje opgenomen in de
evenementenvergunning. In sommige gevallen wordt het samenhangend besluit in een apart
besluit genomen en meegezonden met de evenementenvergunning.

Evenementenvergunning
A.

Opbouw en afbraak

De opbouw en afbraak op het evenemententerrein mag alleen plaats vinden tussen 07:00 uur
en 22:00 uur.
B.

Eindtijden

In het onderstaande figuur staan de algemene eindtijden die voor evenementen gelden. Bij
een evenement waar gebruik wordt gemaakt van een geluids- of omroepinstallatie, toestellen
of muziekinstrumenten maakt de gemeente een afweging tussen het evenement en de
mogelijke belasting op de omgeving. Het bevoegd gezag kan in verband met de belasting
andere eindtijden voorschrijven in de geluidsontheffing.

Vrijdag op zaterdag en

Eindtijd muziek

Bar dicht

Eindtijd Evenement

01:00 uur

01:30

02:00 uur

23:00 uur

23:30

00:00 uur

zaterdag op zondag
Alle andere avonden
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C.
•

Openbare orde en veiligheid
Uw organisatie is verantwoordelijk voor een goede orde in/op en rond het
evenemententerrein en de parkeerterreinen ten behoeve van het evenement.

•

U dient als organisator de omwonende van het evenemententerrein tenminste twee weken
voor het evenement in kennis te stellen over het evenement.

•

U moet er voor zorg dragen dat bezoekers van dit evenement voor, tijdens en na afloop
van het evenement de openbare orde in de openbare ruimte niet verstoren. U moet hier
op een deugdelijke wijze op toezien en zo nodig handelend optreden.

•

De organisatie is voldoende verzekerd tegen eventuele eisen tot het betalen van
schadeloosstellingen, waartoe u als organisator van het evenement krachtens wettelijke
aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden
toegebracht lichamelijk letsel en wegens beschadiging van eigendommen van derden.

•

U bent aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente en/of derden
voortkomend uit direct en/of indirect gebruik van deze toestemming.

•

De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van dit
evenement.

•

U moet duidelijk verwijzen naar de beschikbare parkeerplaatsen.

•

U moet er zorg voor dragen dat bezoekers/deelnemers hun voertuigen op de daarvoor
bestemde plaatsen parkeren waardoor uw evenemententerrein alsook de omliggende
gebouwen goed bereikbaar blijft voor de hulpdiensten.

•

Indien u als organisatie parkeerexcessen constateert wordt u verzocht de politie te bellen
(0800-8844). De politie is van uw evenement op de hoogte gebracht en kan waar nodig
processen verbaal uitschrijven, tevens kunnen zij opdracht geven om gevaarlijk
geparkeerde auto’s te laten wegslepen.

•

Aanwijzingen van de brandweer, politie, Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio
(GHOR) of aangewezen ambtenaren moeten terstond worden opgevolgd.

•

U moet rekening houden met een voldoende bereikbaarheid voor brandweer, politie,
GHOR of door ons college aangestelde ambtenaren in geval van een calamiteit
(doorrijdbreedte hulpverleningsdiensten minimaal 3,5 m en 4,2 m hoog).

•

De bereikbaarheid van bouwwerken moet zodanig zijn dat de hulpverlenende diensten
(politie, brandweer, ambulance) het object tot op minimaal 10 m van de toegang kunnen
benaderen. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen
worden verwijderd. In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen,
kledingrekken en dergelijke) zijn geplaatst.

•

Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten zijn vrijgehouden en altijd
bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

•

Tuidraden, draden, elektriciteitskabels e.d., die over de weg zijn gespannen moeten
minimaal 4,2 m boven het straatniveau zijn aangebracht.

•

U bent verplicht ervoor te zorgen dat de waterwinplaatsen en/of ondergrondse
brandkranen vrij blijven. Wilt u weten waar deze plaatsen in de route zijn, dan kunt u
contact opnemen met Eelco van der Houwen via telefoonnummer 0226 363391.

•

Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het
plaatselijke energiebedrijf.
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•

Aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moeten zodanig
geschieden, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen, en er niemand over kan
struikelen of vallen. Kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold.

•

Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties moeten onbereikbaar zijn voor
publiek.

•

De afstand van een tijdelijke inrichting (kraam, kermisattractie, e.d.) tot iedere andere
inrichting en de rondom gelegen gebouwen en bouwwerken moet tenminste 5 m
bedragen.

•

Verkooppunten waar wordt gebakken of gekookt, moeten zijn opgesteld op een afstand
van tenminste 5 m vanaf de bebouwing. Deze voorwaarde geldt niet als het een blinde
gevel betreft, die over een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van
tenminste 30 minuten beschikt.

•

Auto’s, trekkers, aanhangwagens, aggregaten, containers e.d. mogen uitsluitend op het
evenemententerrein aanwezig zijn, als zij op de daarvoor bestemde plaats zijn opgesteld,
waartoe vooraf een tekening van het evenemententerrein ter goedkeuring bij de gemeente
moet worden ingediend.

•

De plaats van de tijdelijke inrichting moet met inbegrip van de eventuele benodigde
tuidraden en/of scheerlijnen zodanig zijn, dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor een
snelle en veilige ontvluchting vanuit de inrichting naar een veilige plaats.

•

Vloeren moeten zodanig zijn aangebracht dat een stroef en gesloten vloeroppervlak
ontstaat.

•

Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties moeten onbereikbaar zijn voor
publiek.

•

Kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold.

•

Elektrische verlichting moet zodanig zijn aangebracht dat er geen gevaar bestaat voor het
ontstaan van brand.

•

In voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet, met
het oog op het veilig kunnen verlaten van die ruimten, tijdens het gebruik daarvan een
zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte gemeten op
vloerniveau minstens 10 lux bedraagt.

•

Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan
NEN 6088 en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit
gedurende een periode van ten minste 60 minuten voldoet aan de zichtbaarheidseisen.

•

In een ruimte als bedoeld in het voorschrift hierboven is de verlichtingsinstallatie
aangesloten op een voorziening van noodverlichting met een verlichtingssterkte van ten
minste 1 lux.

•

Defecte lampen van vluchtrouteaanduiding en de noodverlichting moeten direct worden
vervangen.

•

Een opstelplaats van een (nood)stroomaggregaat moet op een afstand van ten minste 5 m
van de tijdelijke inrichting liggen. Deze voorwaarde geldt niet als het een blinde gevel
betreft, die over een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van tenminste 30
minuten beschikt.

•

Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is verboden.
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D.

Schoonhouden omgeving
U moet voldoende deugdelijke afvalvoorzieningen plaatsen, niet zijnde plastic zakken en

•

kartonnen dozen e.d.;
U wordt verzocht er op toe te zien dat de bezoekers en deelnemers van de afval-

•

voorzieningen gebruik maken;
De afvalvoorzieningen dienen na afloop van het evenement onmiddellijk door u te worden

•

geleegd;
Na afloop van het evenement dient in de directe omgeving van het evenement en op het

•

evenemententerrein zelf, onmiddellijk zorg te worden gedragen voor verwijdering van de
verontreinigingen door bezoekers van het evenement;
Indien na afloop van het evenement blijkt dat de directe omgeving niet naar behoren is

•

gereinigd, zal de gemeente, op kosten van de organisator, de reinigingswerkzaamheden
uitvoeren.
E.

In te zetten hulpverleners1
Er moet één hulpverlener per 1.000 gelijktijdige aanwezige bezoekers, met een minimum

•

van twee hulpverleners worden ingezet bij een evenement. Het gaat om hulpverleners op
het niveau van Basic Life Support, waar traditioneel de reguliere eerste hulpverlener
onder wordt verstaan. De hulpverlener moet in staat zijn om generieke basishulp te
leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau zoals
beschreven wordt in de European First Aid Manual (http://efarm.redcross.be) of het
Oranje Kruisboekje (http://www.ehbo.nl/eindtermenis.htm#les).
•

Er dient een AED aanwezig te zijn op het evenemententerrein

•

Het evenemententerrein moet toegankelijk zijn voor de aan en afvoer van ambulances.

Het bovenstaande is een norm waar naar aanleiding van de aard van het evenement
kan worden geweken. Het kan dus zijn dat er dus meer hulpverleners dan

vanaf

bovenstaande

norm tijdens het evenement aanwezig moeten zijn. Een ondergrens waarbij eerste
hulpverleners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven.
Normtabel
Gelijktijdige bezoekers

BLS-hulpverleners

Minimaal

2

1.000 – 1.999

2

2.000 – 2.999

3

3.000 – 3.999

4

4.000 – 4.999

5

F.

De inzet van drugshonden bij evenementen

De burgemeester kan bij aandacht- en risico evenementen, waar het merendeel van het
publiek een leeftijd heeft van 16- 30 jaar, als vergunningsvoorschrift laten opnemen dat de
1

GHOR standaard advies 2012
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inzet van een drugshond of meerdere drugshonden verplicht is. In het vergunningsvoorschrift
wordt een tijdstip of tijdvak opgenomen waarin de drugshond(en) in ieder geval aanwezig
moeten zijn. De inzet van de drugshond(en) moet conform de “Richtlijn inzet drugshonden bij
evenementen West Friesland” worden uitgevoerd. De organisator dient de inzet van de honden
zelf te regelen en te bekostigen. Daarnaast dient de organisator met de politie een
werkafspraak te maken over het ophalen van de drugskluis. De gemeente stelt de drugskluis
beschikbaar aan de organisator.
G.

Vechtsportevenementen

Voor de toepassing van de Wet Bibob zijn de volgende vechtsportevenementen aangewezen:
1.

Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval
worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts)
en cage fight (kooi gevecht);

2.

Kickboksen en Muay Tay (Thaiboksen) in al hun varianten.

In het geval van de hierboven genoemde vechtsportevenementen gelden onderstaande
voorschriften:
•

Vechtsportgala’s en –wedstrijden dienen plaats te vinden onder auspiciën van een bond
die erkend is door NOC*NSF.

Transparante geldstromen
•

de organisator van het evenement dient de sponsoren van het evenement en het
prijzengeld te registreren;

•

contante betaling van vip tafels, contante betaling door sponsoren en contante betaling
van het prijzengeld is niet toegestaan;

•

de organisator van het evenement dient de lijst met kopers van vip tafels, de lijst van
sponsoren en de lijst met hoogtes van het prijzengeld met alle bijbehorende betalingen en
prijzen twee weken voor aanvang van het evenement bij de gemeente in te dienen;

•

de organisator van het evenement dient binnen één week na beëindiging van het
evenement bij de gemeente een lijst in te dienen met de namen van de sporters die
prijzengeld en/of andere bijbehorende prijzen hebben gewonnen;

Beschikbaarheid alcohol
•

het is niet toegestaan alcohol te verkopen en te nuttigen in de zaal waar de wedstrijd
plaatsvindt;

•

de verkoop en het nuttigen van sterke drank is niet toegestaan in de accommodatie,
inclusief de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden;

•

er mag alleen zwak-alcoholische drank worden geschonken en genuttigd tijdens
wedstrijden voor volwassenen buiten de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden;

•

het is niet toegestaan om alcohol te schenken en te nuttige voor, tijdens en direct na
jeugdwedstrijden in de accommodatie.
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Samenhangende besluiten
H.
•

Ontheffing Zondagswet
Er mag geen geluid geproduceerd worden nabij kerken tijdens kerkdiensten;

I.
•

Tapontheffing
Aan personen van wie niet is vastgesteld, dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Deze voorwaarde wordt duidelijk leesbaar
en goed zichtbaar aan het publiek kenbaar gemaakt.

•

Aan personen die de aan hen verstrekte drank doorgeven aan personen die de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt.

•

Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet werkzaam zijn ter zake de verkoop
van zwakalcoholhoudende drank.

•

Personen die kennelijk onder invloed van alcoholhoudende drank verkeren of die door hun
gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.

•

Gedurende de tijd waarin van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag ter plaatse geen
sterke drank aanwezig zijn.

•

Voor het publiek moeten steeds alcoholvrije dranken en water verkrijgbaar zijn.

•

Mobiele tappunten zijn verboden, waaronder ook begrepen de zogenaamde “rugzaktap”
en de navulslang, waarbij met een lange slang vanaf het tappunt, de klanten op enige
afstand vanaf het vaste tappunt kunnen worden bediend.

•

De alcoholhoudende drank moet worden verstrekt in gebruikersverpakkingen, anders dan
van glas.

K.
•

Vergunning Wet op de Kansspelen
De prijzen en de premies van de verloting mogen gezamenlijk geen grotere waarden hebben
dan € 4500,--.

•

Slechts noodzakelijke kosten mogen worden gemaakt. Eventuele provisie aan verkopers van
deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde
der door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen.

•

Als deelnemers mogen niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien
jaren hebben bereikt. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die
ingevolge de vorige volzin niet als deelnemer mocht worden toegelaten, wordt deze
deelneming buiten aanmerking gelaten.

•

Op de bewijzen van deelneming alsmede in alle aankondigingen en voor openbaarmaking of
verspreiding bestemde stukken moet, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk worden
vermeld:
-

wie de vergunning heeft verleend, onder aanhaling van dagtekening en kenmerk van het
besluit;

-

de naam van de vergunninghouder en het adres waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;

-

het in deze vergunning omschreven doel;

-

het aantal bewijzen van deelneming en het bedrag van de inleg;

-

plaats en tijdstip van de prijsbepaling;
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-

de niet verkochte deelnemingsbewijzen moeten vóór het tijdstip van de prijsbepaling
worden ingeleverd bij de organisatie van de loterij;

-

van de gelegenheid, waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke,
overzichtelijke, administratie worden gevoerd; u dient binnen 1 maand na afloop van de
loterij, bijgevoegde loterijstaat volledig ingevuld en ondertekend door de leiding van de
organisatie te retourneren aan de gemeente Opmeer.

•

Aan de uitslag van de prijsbepaling dient de nodige bekendheid te worden gegeven.

•

Prijzen en premies, die niet mogen bestaan uit levende dieren, dienen na de prijsbepaling
onverkort aan de winnaars ter beschikking te worden gesteld.

•

U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen
dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van deze beschikking schade
lijden.

L.

Reclamevergunning

Reclameborden
•

Er mag maximaal 1 bord op de evenementenlocatie worden geplaatst. Dit bord mag geen
grotere afmeting hebben dan 1,50 meter hoog en 2,50 meter breed.

•

Er mogen maximaal 11 borden worden geplaatst langs de aangewezen lantaarnpaal
routes, waarvan 5 borden in de kern van Opmeer en Spanbroek, 4 in Hoogwoud, 1 in de
Weere en 1 bord in Aartswoud.

•

De borden mogen niet groter zijn dan 1.20 meter hoog en 1 meter breed.

•

Ieder bord moet zo worden bevestigd dat de onderkant op de grond rust, dat het
deugdelijk vast staat en dat er geen schade aan de lantaarnpaal kan ontstaan.

•

De plaatsing van de borden mag geen hinder voor het verkeer veroorzaken.

•

Aanwijzingen van de politie moeten stipt worden opgevolgd.

•

Er mogen geen voorwerpen in de grond worden gedreven in verband met eventueel
aanwezige leidingen en kabels.

•

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden.

Spandoeken
•

Er mogen maximaal 6 spandoeken worden geplaatst op de aangewezen locaties, waarvan
2 in de kern van Opmeer en Spanbroek, 2 in Hoogwoud, 1 in De Weere en 1 in
Aartswoud.

•

Afhankelijk van de locatie en de noodzaak worden voorwaarden gesteld aan de
afmetingen van het spandoek, de situering en de plaatsingsduur.

•

De plaatsing van de spandoeken moet zodanig gebeuren dat er geen hinder voor het
verkeer ontstaat of kan ontstaan.

•
K.
•

De spandoeken moeten in goede staat verkeren.
Aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars
Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening
van hun taak slecht ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan
50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende straatverlichting
aanwezig is.
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