Leeswijzer bij “Beleidsregels vergunningverlening evenementen in
Hellevoetsluis”
In de Nota “Beleidsregels vergunningverlening evenementen in Hellevoetsluis” wordt onderscheid
gemaakt tussen verschillende categorieën evenementen:
Categorie A:
- Evenementen waar niet meer dan 200 personen in de buitenruimte aanwezig zullen zijn
- Evenementen waar niet meer dan 50 personen in een bestaand gebouw aanwezig zullen zijn
- Geen gebruik wordt gemaakt van een tijdelijk bouwwerk
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de openbare weg
- Er worden geen alcoholische dranken geschonken
- Bij een barbecue wordt niet meer dan 1 barbecue gebruikt
- Er is sprake van een geluidsniveau van maximaal 65 dB(A) op de gevel van woningen en andere
gevoelige geluidsbestemmingen in de directe omgeving
- Evenementen waarbij vooraf geen risico voor de openbare orde en veiligheid wordt verwacht
Categorie B:
- evenementen die niet onder categorie A vallen
- evenementen waarbij minder dan 1000 bezoekers worden verwacht
Categorie C:
- evenementen waarbij de gemeente meer dan 1000 bezoekers verwacht
- evenementen die geen bovenregionale uitstraling hebben
Categorie D:
- evenementen met zeer grote bezoekersaantallen
- evenementen die een relatief groot deel van de gemeentelijke grond in beslag nemen
- evenementen met een bovenregionale uitstraling

Maximale frequentie
Voor een aantal gebieden waar op dit moment veel evenementen worden georganiseerd, is ten
behoeve van de diversiteit van de soorten evenementen en het woongenot van omwonenden in de
notitie een maximale frequentie van het aantal evenementen bepaald. Dit geldt voor de volgende
locaties:
Woordbouwerplein ( het evenemententerrein): maximaal 3 diverse circussen per jaar waarvan één in
het voorjaar, één in de zomerperiode en één in het najaar, minimaal zes weken na elkaar en in het
belang van de weekmarkt maximaal 6 markten per jaar waar beroepshandelaren goederen te koop
aanbieden. Tenslotte geen evenementen op dezelfde dagen als de evenementen van categorie D.
De Vesting: vanwege de impact op omwonenden en de maximale aantrekkingskracht voor
evenementen van categorie D mogen er in het weekend voor en na evenementen van categorie D
slechts evenementen van categorie A en B plaatsvinden. Daarnaast vanwege de
oververtegenwoordiging van muziekevenementen die door de horeca in de avonduren worden
georganiseerd in het hoogseizoen (mei tot en met augustus) zowel door de gezamenlijke
ondernemers van de Kerkstraat als MACH maximaal 2 muziekevenementen per maand, ofwel
maximaal 8 evenementen per deelgebied, onder voorbehoud van de rustpauzes rondom de
evenementen van categorie D.

Indieningstermijnen
In de notitie zijn tevens de volgende indieningstermijnen voor een aanvraag om een
evenementenvergunning opgenomen.
Melding van een evenement van categorie A
of een route die deels door Hellevoetsluis loopt 4 weken voor aanvang van het evenement
Aanvraag voor een ontheffing ex art. 35 DHW dezelfde termijn als voor het evenement waarvoor de
ontheffing aangevraagd wordt
Aanvraag voor evenement categorie B 6 weken voor aanvang van het evenement
Een aanvraag voor een evenement categorie C + D 10 weken voor aanvang van het evenement
Hierbij geldt een mogelijke hersteltermijn van 7 dagen voor aanvragen die niet compleet worden
ingediend. Aanvragen die na de hersteltermijn niet compleet zijn worden buiten behandeling gesteld.

Aanvangs- en eindtijden
In het algemeen gelden de volgende aanvangs- en eindtijden voor evenementen:
Evenementen mogen niet beginnen vóór:
· 9.00 uur op doordeweekse dagen en zaterdagen
· 10.00 uur op zondagen (in de directe nabijheid van kerken is dit 13.00 uur)
Evenementen in de buitenruimte mogen niet later eindigen dan:
· 24.00 uur op zondagen tot en met donderdagen
· 01.00 uur op vrijdagen, zaterdagen en feestdagen
Voor evenementen in inrichtingen geldt de sluitingstijd van de inrichting.
Uitzonderingen zijn Koninginnenacht waarop de zaterdagavondopenstelling geldt voor de
horecagelegenheden in de Vesting en oudjaarsnacht waarop in De Vesting een eindtijd geldt voor de
inrichtingen van 06.00 uur.
Muziek in de buitenruimte mag tot 23.00 ten gehore worden gebracht en bij bepaalde door het College
vast te stellen evenementen in De vesting mag buiten tot 00.30 muziek ten gehore worden gebracht.

Overige onderwerpen die in de notitie worden behandeld zijn:
- Rommelmarkten, markten met beroepshandelaren en markten met tweedehands goederen dienen
altijd gescheiden plaats te vinden.
- Tijdelijke verkeersmaatregelen, bij categorie C en D evenementen dient een verkeersplan te worden
overgelegd. Bij de overige evenementen kan een verzoek worden gedaan om een tijdelijk
verkeersmaatregel. Kosten zijn voor de aanvrager en deze dient zelf voor de feitelijke uitvoering te
zorgen.
- Verkeersregelaars, deze worden altijd als voorwaarde gesteld als er sprake is van een tijdelijke
parkeervoorziening.
- Beveiligingsmedewerkers, indien deze worden voorgeschreven. De beveiligingsmedewerkers dienen
van een gecertificeerd bedrijf te zijn en moeten worden aangemeld bij de afdeling Bijzondere Wetten
van de politie.

- Ontheffing schenken zwak-alcoholische dranken buiten een inrichting, hier gelden de wettelijke eisen
(sociale hygiëne, 21 jaar, goed levensgedrag) en aanvullend zijn een aantal weigeringsgronden in de
notitie opgenomen:
o indien het evenement met name gericht is op jongeren onder de 16 jaar
o indien het evenement plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een gemeentelijk project ter
bevordering van de sociale cohesie in een wijk
o indien politie en/of gemeente van mening zijn dat het schenken van alcoholische dranken de
openbare orde en veiligheid dermate negatief zal beïnvloeden dat dit niet wenselijk is.
- Buitentaps, in principe één tappunt in de directe nabijheid of op het terras van de horecagelegenheid
(niet tijdens D-evenementen in het aan beide zijden bebouwde deel van de Kerkstraat). Verwijdering
van de taps om uiterlijk 01.00 uur in de Vesting en om uiterlijk 23.00 uur buiten de Vesting.
- Evenementenglazen, buiten mag tijdens evenementen niet in glaswerk worden geschonken. In de
Vesting mag bovendien tijdens alle horecagerelateerde evenementen en evenementen van categorie
C en D zowel binnen als buiten geen gebruik worden gemaakt van glaswerk. Er dient gebruik te
worden gemaakt van zgn. evenementenglazen.
- Volksgezondheid, bij evenementen van categoriën B tot en met D die buiten plaatsvinden, dienen in
principe mobiele toiletten te worden geplaatst. Dit is alleen anders indien bij evenementen van de
categorieën B en C indien de organisatie aantoont dat voldoende toiletten aanwezig en bruikbaar zijn.
- Aanwijzing evenemententerrein, bij evenementen in de categorie B tot en met D die in de
buitenruimte of deels in de buitenruimte plaatsvinden in combinatie met de verkoop van zwakalcoholische dranken zal door de gemeente in het kader van de openbare orde en veiligheid een
evenemententerrein aangewezen worden. Afhankelijk van het soort evenement wordt de wijze van
afsluiten van het terrein voorgeschreven.
- Aanvullende faciliteiten, evenementen van categorie D zullen door verschillende aanvullende eisen
die de gemeente aan het evenement stelt, zoals beveiligingsmedewerkers, plaatsen van hekken en
verwijzingsborden en EHBO-medewerkers, financieel enigszins worden ondersteund.

