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Van : informatie- en inspraakbijeenkomst nieuwe beleidsregels evenementen 2018 

  gemeente Baarn 

  

Wanneer : 15 januari 2018 (van 17.00 tot 20.00 uur) 

  

Aanwezig : vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Coöperatie Centrum 

Ondernemers Baarn, Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, Staatsbosbeheer, 

Baarn & Oranje, 4 & 5 mei Comité Baarn, Stichting Welzijn Bewoners Lage 

Vuursche, Houthakkersfeest, Buiten in de Kuil, Vuurol, Cultureel Festival, 

Stichting Sandesh, Trotsmarkt, Interevent, Jack Visser, Amerpoort, dhr. 

Kraakman, dhr. Van der Heide, Welzijn Baarn en Koninklijke Horeca Nederland 

  Alle adviseurs betrokken bij aanvragen voor evenementenvergunning 

  Vertegenwoordigers van de gemeente 

 

  

 

 

Jelmer Ridder verzorgt een presentatie waarin hij kort ingaat op de nieuwe beleidsregels. 

Wim Stolp (RUD Utrecht) schetst in een presentatie de geluidsaspecten rond evenementen. 

Roelof Willemze (VRU) informeert de aanwezigen over de brandveiligheidsaspecten rond 

evenementen naar aanleiding van een nieuwe landelijke regeling (AMvB). 

 

Op verzoek van de evenementenorganisaties is bij dit verslag toegevoegd: 

 De presentatie over de nieuwe beleidsregels. 

 Het overzicht van de verschillende geluidsituaties. 

 De presentatie over de brandveiligheid en de nieuwe AMvB, de tekst van de AMvB en de 

toelichting daarop. 

Een samenvatting van de nieuwe AMvB volgt op een later moment (daaraan wordt nog gewerkt). 

Meer informatie is te vinden op: www.bgbop.regelaar.nl.  

 

Op de concept beleidsregels zijn door de aanwezigen de volgende reacties naar voren gebracht. 

Achter de reactie is beschreven wat de visie van de gemeente is of welke actie wordt ondernomen 

(cursief weergegeven). 

 

Beknopt verslag 

inlichtingen bij Robert Spek 

team Ontwikkeling ruimte/omgeving / OOV 

doorkiesnummer 548 17 25 

datum 16 januari 2018  
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Artikel 1.1: is het mogelijk om al in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld tijdens het vooroverleg, 

duidelijkheid te krijgen of een evenement in categorie A, B of C valt.  

Het bepalen van de categorie waar een evenement in valt is afhankelijk van verschillende factoren. Tijdens 

het vooroverleg kan een inschatting worden gemaakt. Als een volledige aanvraag is ingediend is met 

zekerheid te zeggen in welke categorie het evenement valt. 

 

Artikel 1.3: welke situatietekeningen en voorbeeldplannen zijn beschikbaar en hoe kunnen deze 

worden opgevraagd? Opvragen kan via evenementen@baarn.nl.  

Er zijn enkele voorbeelden beschikbaar maar op dit moment is niet precies aan te geven welke dit zijn. Dit 

wordt uitgezocht. Op het moment dat de beleidsregels ingaan (1 april) zijn de voorbeelddocumenten in ieder 

geval beschikbaar. 

 

Artikel 2.3, lid 3: hoe groot is de straal van omwonenden, die moeten worden geïnformeerd?  

Dit is afhankelijk van de aard van het evenement, maar als richtlijn kan worden aangehouden tot ten minste 

50 meter vanaf de geluidbron(nen) van het evenement. 

 

Artikel 2.1 en 2.7: kan de oppervlakte per tent worden verhoogd van 10 naar 16 m2?  

Deze oppervlakte is vastgelegd in de APV en sluit aan op het landelijke model APV van de VNG. Dit blijft 

ongewijzigd. 

 

Artikel 2.8 en 5.9: het tegengaan van gebruik van drugs tijdens evenementen is voor organisatoren 

niet handhaafbaar. Kan het gebruik niet worden gedoogd?  

In de APV is sinds kort een verbod opgenomen voor het openlijk gebruiken van drugs. Deze lijn wil de 

gemeente doortrekken naar evenementen. Het gebruik van drugs wordt niet geaccepteerd, omdat dit kan 

leiden tot gedrag waardoor de openbare orde wordt verstoord en overlast wordt veroorzaakt. 

 

Artikel 2.9 en 5.10: hoe kan het gratis verstrekken van drinkwater worden geregeld op locaties waar 

geen kraanwater beschikbaar is en is het kraantje in de Pekingtuin voldoende?  

Op bijna alle locaties zijn watertappunten aanwezig of tijdelijk te realiseren (via Vitens). Uit het oogpunt van 

duurzaamheid heeft het gebruik van leidingwater de voorkeur boven flessenwater. 

 

Artikel 2.10 en 5.12: tot hoever strekt het gebied dat de organisator schoon moet houden/maken en 

moet de organisator ook de openbare prullenbakken legen?  

De organisator dient het terrein waarop het evenement wordt gehouden schoon te maken en de omgeving, 

als duidelijk is dat er afval ligt dat afkomstig is van het evenement. Daarvoor is geen standaardafstand voor 

aan te houden. Gemeentelijke afvalbakken hoeven niet te worden geleegd, maar de organisator is wel 

verantwoordelijk voor de afvoer van het afval van het evenemententerrein. 

 

Artikel 3.3: verzoek om de locaties in de Lage Vuursche op te splitsen.  

Het aantal evenementen in de Lage Vuursche wordt opgesplitst per locatie. 

In deze bepaling ontbreekt nog het evenemententerrein van Feel Good TentEvent. Waarom worden 

de andere locaties niet als evenemententerrein aangewezen.  

De locatie van Feel Good TentEvent nabij de Hoge Vuurscheweg en Hilversumsestraatweg wordt toegevoegd 

zodra dit juridisch-planologisch werking heeft. De andere locaties zijn niet als evenemententerrein 

aangewezen, omdat hiervoor een planologische procedure moet worden doorlopen en er moet een goede 

onderbouwing komen waarom de locatie als evenemententerrein geschikt is. 

mailto:evenementen@baarn.nl
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Het aantal evenementen bij Kasteel Groeneveld is te gering als alle Trotsmarkten als afzonderlijke 

evenement worden geteld.  

Dit klopt en wordt aangepast. 

 

Artikel 4.1, lid 1: er staat nog een oude evenementenkalender op de website van de gemeente. 

Inmiddels is een nieuwe bijgewerkte evenementenkalender voor 2018 op de website geplaatst.  

 

Artikel 4.1, lid 6: de organisatie wil graag aanwezig zijn bij de voor- en naschouw door de gemeente 

en wil graag dat de bevindingen worden vastgelegd.  

Deze bepaling wordt conform verzoek aangepast. 

 

Artikel 4.1, lid 7: er wordt gevraagd om een verslaglegging van de schouw voorafgaand aan een 

evenement en toezending ervan aan de organisator.  

Het is de bedoeling dat van de schouw een verslag wordt gemaakt en dat dit wordt aangeboden aan de 

organisator. Tevens is het de bedoeling dat de schouw plaatsvindt met zoveel mogelijk toezichthouders van 

verschillende organisatie tegelijk. Deze bepaling wordt aangepast. 

Het is niet altijd duidelijk met wie contact moet worden opgenomen over het houden van de 

schouw.  

Dit zal in de voorschriften van de vergunning worden vastgelegd. 

 

Artikel 4.1, lid 9: de organisatoren willen graag vooraf duidelijkheid hebben over het legesbedrag dat 

zij moeten betalen. Kan het legesbedrag worden gekoppeld aan de categorie indeling (A, B en C).  

Als de organisator een idee wil hebben van de legeskosten, dan kan de legesverordening worden bekeken 

(deze is op internet te raadplegen; zoekopdracht: legesverordening 2018 gemeente Baarn). Ook kan de 

hoogte van de legeskosten tijdens het vooroverleg van een aanvraag worden opgevraagd. Het legesbedrag is 

afgestemd op het bezoekersaantal in plaats van de categorie indeling. 

 

Artikel 5.1, lid 2: wanneer een evenement om 23.00 uur is afgelopen, dan wil de organisator het liefst 

direct afbouwen om bijvoorbeeld vernieling of diefstal te voorkomen. Op basis van deze bepaling zou 

dat niet kunnen. 

Om de organisator van een evenement tegemoet te komen wordt deze bepaling aangepast.  

 

Artikel 5.1, lid 6: het schoon opleveren van het centrum is voor de vereniging Baarn en Oranje na 

afloop van Koningsdag moeilijk na te realiseren.  

Gezien het karakter van het feest Koningsdag zijn specifieke afspraken gemaakt over het opruimen van het 

afval in het centrum. 

 

Artikel 5.2, lid 1: mag er voor zondagochtend 11.00 uur niets gebeuren?  

Deze bepaling is opgenomen in verband met de Zondagswet en geldt voor locatie gebonden evenementen en 

evenementen, die in de nabijheid van een kerkgebouw plaatsvinden. 

 

Artikel 5.3, lid 6: als een evenement een groot gebied bestrijdt is het dan ook mogelijk om 

omwonenden op een andere manier te informeren dan een brief aan huis, bijvoorbeeld met een 

publicatie in de krant.  

Een andere wijze van informeren is mogelijk, maar dan moet dat in de aanvraag worden vermeld en 

gemotiveerd. We gaan in de regel uit van het informeren per brief. 
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Artikel 5.4, lid 2: het is voor organisatoren van evenementen niet altijd te voorzien dat er 

verkeersproblemen zullen optreden.  

Om hierop bedacht te zijn is het belangrijk over mogelijke verkeersproblemen in een vroegtijdig stadium te 

overleggen met alle betrokken partijen. Zo is vorig jaar gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de 

opgetreden verkeersproblematiek op de toegangswegen tijdens evenementen in de Lage Vuursche. Hoewel 

niet is uit te sluiten dat de toestroom leidt tot opstoppingen, worden in het verkeersplan bij de vergunning 

maatregelen opgenomen die zoude moeten voorzien in overwachte toestroom. Uitvoering hiervan is de 

verantwoordelijkheid van de vergunning/organisator. Dit voorjaar wordt met enkele organisatoren besproken 

hoe vooraf rekening kan worden gehouden met een grote toestroom. 

 

Artikel 5.5, lid 5: geldt het beschermen van onverhard terrein alleen voor gemeentegrond?  

Dit geldt in ieder geval voor grond, dat in eigendom is van de gemeente, maar geldt ook voor andere 

onverharde terreinen ter bescherming van de veiligheid van bezoekers. 

 

Artikel 5.11: de noodzaak van een verbod op het verstrekken van drank in blik wordt niet gezien. Is 

het mogelijk af te wijken van deze bepaling door voor specifieke evenementen het schenken in 

glaswerk toe te staan? Is het verplicht een statiegeldregeling te hanteren?  

Blik kan scherpe randen hebben en kan als werpvoorwerp worden gebruikt en gevaarlijk zijn. Het is de 

bedoeling dat uit het oogpunt van duurzaamheid deze bepaling op alle evenementen van toepassing is. Bij 

hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, mits in de aanvraag goed gemotiveerd wordt aangegeven 

waarom glaswerk ‘noodzakelijk’ is en er goede maatregelen worden getroffen om de risico’s voor verstoring 

van de openbare orde, veiligheid en vervuiling van de omgeving zo gering mogelijk te laten zijn. 

 

Artikel 5.13: is het niet praktischer om een toiletverdeling aan te houden van twee voor dames en 

één voor heren.  

De opgenomen regeling is gebaseerd op landelijke regels. Het staat de organisator van een evenement vrij 

om hiervan af te wijken door aan dames extra toiletten ter beschikking te stellen.  

 

 

Algemeen. 

 

Is het mogelijk dat standplaatshouders op de Brink hun marktkraam op een andere plek neerzetten 

tijdens een evenement?  

De standplaatshouders willen hieraan meestal wel meewerken, hoewel ze niet verplicht zijn medewerking te 

verlenen. Daarvoor is het verstandig dat de organisator tijdig contact opneemt met de standplaatshouder en 

het resultaat mee te nemen in de aanvraag voor een evenementenvergunning. 

 

 

 

Wanneer voor een evenement op de Brink stroom wordt gebruikt, is het dan mogelijk dat alleen de 

stroom in rekening wordt gebracht, die voor het evenement wordt gebruikt en niet het 

stroomverbruik van anderen?  

Dat is mogelijk. Ieder aansluitpunt voor elektriciteit is voorzien van een meter, dus de meterstanden kunnen 

worden bijgehouden. 
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Is het mogelijk evenementen tegen te houden, die niet passend zijn in (Vorstelijk) Baarn.  

Dat is niet mogelijk. 

 

Is het wenselijk in de beleidsregels op te nemen dat op bepaalde momenten in bepaalde gebieden 

geen evenementen kunnen plaatsvinden in verband met de natuurbescherming.   

Wanneer de Wet natuurbescherming of andere natuurbeschermingsregels daarvoor mogelijkheden bieden 

dan wordt hierover voorschriften opgenomen in vergunningen voor evenementen in Baarn. In bepaalde 

gevallen is een quickscan of een ecologisch onderzoek vereist. 


