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BIJLAGE 2

THEMA’S MET OPLOSSINGSRICHTINGEN

Leges- en precario verordening 
  
Commerciële evenementen 
Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen commerciële en ideële activiteiten. Evenementen 
met een commercieel karakter zijn welkom in de gemeente Weert. Deze evenementen bieden vaak 
een hoog gehalte aan spektakel. Vooral in de naamsbekendheid zijn deze evenementen interessant 
voor de gemeente. Deze evenementen hebben een commercieel verdienmodel en dienen daarom 
vanuit een eerlijke marktwerking gelijk behandeld te worden ten opzichte van andere 
ondernemers. Daarom kunnen deze niet financieel of materieel worden gesteund. Ook kunnen ze 
niet ongelimiteerd plaats vinden als daarmee lokale ideële initiatieven in het gedrang komen, de 
toezicht en handhavingsbelasting onevenredig is en er overmatige overlast voor de omgeving mee 
gepaard gaat. 
Voorgesteld wordt om onderscheid aan te brengen in de leges voor commerciële en ideële 
evenementen. Voorts wordt voorgesteld commerciële evenementen precario in rekening te brengen 
indien er gebruik gemaakt wordt van gemeentegrond. 
  
Algemene Plaatselijke verordening 
  
Melding plichtige evenementen 
Met de komst van de AmvB Brandveiligheid en Basis Hulpverlening Overige Plaatsen moeten 
evenementen tot 150 personen een melding doen en vanaf 150 personen een aanvraag 
Brandveiligheid en Basis Hulpverlening Overige Plaatsen. Deze grenzen stroken niet met de 
melding grenzen in de APV. 
Dit willen wij oplossen door het aantal personen voor melding plichtige evenementen terug te 
brengen naar 150. 
De grens voor melding plicht voor wat betreft aantal objecten en m2 is in de huidige APV te laag 
gebleken. Daarom stellen wij voor dit op te rekken naar maximum 50m2 en 4 objecten. 
Ook blijkt de gestelde termijn van twee weken voorafgaand aan de activiteit te kort. Voorstel is 
deze te verruimen naar vier weken. 
  
Openbare Orde en veiligheid bij evenementen 
De gemeente Weert werkt in het kader van Openbare Orde en Veiligheid bij evenementen conform 
het Handboek Openbare Orde, Veiligheid en Gezondheid bij evenementen. Dit handboek beschrijft 
de indeling, het proces, de advisering en voorbereiding van evenementen vanuit het oogpunt van 
openbare orde en veiligheid van de hulpdiensten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Limburg 
Zuid. Het handboek heeft tot doel om de advisering van de hulpdiensten bij evenementen helder 
en inzichtelijk te maken. 
Het houden van een veilig evenement ligt grotendeels in een goede inschatting van risico’s en 
vervolgens om op deze risico’s in te spelen. Tijdens de voorbereiding van een evenement dient 
goede kennis van de mogelijke risico’s te worden opgebouwd, moeten samenwerkingsverbanden 
tot stand komen en dient er een goed inhoudelijk veiligheidsbeleid gevolgd te worden. Daarnaast 
moet het belang van zorgvuldige vergunningverlening en strengere handhaving worden 
benadrukt.  
Naar aanleiding van het recentelijk door de Inspectie Veiligheid en Justitie in samenwerking met de 
Inspectie Gezondheidszorg uitgebrachte rapport over Veiligheid en Gezondheid bij 
Publieksevenementen is aandacht gevraagd voor een aantal conclusies en aanbevelingen voor 
gemeenten en veiligheidsregio’s. 
  
Concreet zijn de conclusies en aanbevelingen 
Stel voor publieksevenementen gemeentelijk beleid vast met daarin: 

 Concrete doelstellingen; 
 Afwegingen risico beperking veiligheid en gezondheid; 
 Rol en verantwoordelijkheden organisator; 
 Scherp instrumenten en afspraken aan zodat deze leiden tot zorgvuldige en 

transparante afwegingen op het punt van veiligheid en gezondheid bij de beoordeling 
van aanvragen om een vergunning voor een publieksevenement; 

 Betrek bij de vergunningsprocedure nadrukkelijk het advies van de 
hulpverleningsinstanties en/of de veiligheidsregio; 
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 Zorg voor een goede afstemming tussen de gemeentelijke processen toezicht & 
handhaving en vergunningverlening. Borg daarbij wederzijdse uitwisseling van kennis 
en ervaring; 

 Zorg voor kwalitatief goede evaluaties van evenementen en voor het breed delen van 
de uitkomsten. 

 
Voor de organisaties van evenementen is het van belang dat wordt voorkomen dat zij worden 
geconfronteerd met een hoeveelheid regelgeving, controlelijsten en met ambtelijke en/of 
bestuurlijke overdreven regelgeving, die geen veiligheid garanderen maar wel veel irritatie en 
kosten met zich meebrengen. Het gaat hierbij om het beheersbaar, veilig en ordelijk laten verlopen 
van evenementen zowel in de open lucht, openbaar gebied en/of in een feesttent.  

NB. De Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep Evenementen (RMAE) van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg en de Multidisciplinair Evenementen Beleidsgroep (MEB) van Limburg-Noord, zijn 
momenteel bezig met een verdere verbetering van het vigerende beleid. Hierin zijn de recente de 
Landelijke Handreiking Evenementen Veiligheid (HEV)
Naast de handreiking wordt het plan van aanpak Vermindering Regeldruk Provincie :Limburg” 
hierin meegenomen. Tevens is hierbij  de intentie tot verdere samenwerking op provinciaal niveau 
inmiddels geëffectueerd in een Limburgs Evenementen Orgaan (LEO). Eind 2019 zullen de RMAE en 
het MEB volledig overgaan in het LEO. Het LEO is steller en beheerder van de handreiking en 
ontwikkelt de deze door waar nodig.
Verwacht wordt dat daarmee de processtappen in de handreiking  niet anders dan het huidige 
beleid zullen zijn en dat er wel meer mogelijkheid tot maatwerk en flexibiliteit in de 
behandelaanpak per risicoklasse mogelijk zullen zijn.  Daarnaast bestaat hiermee op Provincie 
Limburgse schaal meer uniformiteit. De handreiking is afgestemd op de Landelijke Handreiking 
Evenementen Veiligheid (HEV)
 
Om de huidige en aanstaande doelstelling en samenwerking ook voor Weert te kunnen realiseren 
en blijven realiseren wordt voorgesteld dat: 

 Uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement een complete aanvraag is 
ingediend, wil het evenement plaatsvinden; 

 Evenementen niet kunnen plaatsvinden indien de betrokken overheidsdiensten (politie, 
brandweer en afdelingen van de gemeente) niet beschikken over voldoende capaciteit.

 
Oplaten ballonnen 
Het is de laatste jaren steeds populairder geworden om (massaal) ballonnen, bv. bij 
ballonwedstrijden, op te laten. Dat zou niet gebeuren wanneer er stilgestaan wordt bij de 
gevolgen. Wat de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar beneden.  
De gevolgen voor het milieu zijn zeer schadelijk daarom is het voorstel om dat in de gemeente 
Weert niet meer toegestaan is om ballonnen op te laten. En ook niet meer toestaan om tijdens een 
evenement (opblaas)ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken om zelf op te laten.  
 
(Wilde) dieren 
Het gereis, beperkte beschikbare ruimte en het soms aan de ketting leggen van wilde dieren tasten 
het welzijn van de dieren aan. Is het nog van deze tijd dat (wilde) dieren als roofvogels nog 
optreden ter vermaak? De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van 
dieren voor vermaak. Daarom wordt voorgesteld om shows ter vermaak met (wilde) dieren in de 
gemeente Weert niet meer toe te staan. Behalve als het gaat om gedomesticeerde dieren zoals 
paarden, honden en katten. Dan is dit mogelijk onder strikte voorwaarden. 
 
Lachgas 
Recentelijk is er een enorme toename van het gebruik van lachgas door met name jongeren. Het 
Trimbos instituut waarschuwt voor de negatieve gezondheidsgevolgen bij overmatig gebruik.  
Lachgas wordt steeds vaker als partydrug gebruikt, zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer. 
Er is echter veel onduidelijkheid over het gebruik, de risico's en de wettelijke status van lachgas. 
Het onderwerp vraagt om regelgeving. Daarom wordt voorgesteld om in de gemeente Weert een 
verbod in te stellen waarbij het is verboden lachgas te gebruiken of verkopen in geval dit de 
openbare orde of veiligheid in gevaar brengt. Voorts is het voorstel een verbod in te stellen voor 
verkoop van lachgas op evenementen. 
Lachgas in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet; daarvoor was de geneesmiddelenwet 
van toepassing. Dat wil zeggen dat de verkoper van lachgas zich dient te houden aan de 
verplichtingen van de Warenwet. 
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Horeca, exploitatievergunning 
In het kader van de deregulering is de exploitatievergunning in het verleden afgeschaft. Er is alleen 
nog een exploitatievergunning vereist indien een bedrijf langer dan tot 24.00 uur geopend is. In de 
praktijk blijkt dat dit onvoldoende juridische houvast biedt. De handhaving bij excessen (b.v. 
overmatige overlast voor de omgeving) is hiermee erg lastig. Daarom is het voorstel deze 
vergunningplicht opnieuw in te stellen. Daarmee is dan om een horecabedrijf te kunnen exploiteren 
een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder 
horecabedrijf. Ook wanneer er geen alcoholhoudende drank wordt geserveerd.  
 
Terrasvergunning 
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de “gemeentelijke overzichtstekening terrassen”. Dit 
biedt juridisch onvoldoende houvast. Situaties kunnen wijzigen, daarmee is het voorstel om het 
terras onderdeel te laten uitmaken van de exploitatievergunning.  
Over de vastgestelde nadere regels voor terrassen wordt voorgesteld deze op te nemen in de 
exploitatievergunning en daarbij bezien of overbodige eisen achterwege gelaten kunnen worden.  
 
Openingstijden openbare inrichting 
Als nieuwe openingstijden wordt voorgesteld: 
Voor de gehele gemeente geldt zeven dagen per week: open vanaf 07.00 uur tot 02.00 uur de 
volgende dag;  
Voor de gehele gemeente kan hierbij ontheffing verleend worden van 02:00 uur tot 04:00 uur;  
De ontheffing voor een discotheek kan vervallen omdat er geen locatie meer is voorzien met 
bestemming Discotheek. Voorstel is de mogelijkheid om naast de huidige afwijking mogelijkheid 
ook een mogelijkheid te voorzien om in bijzondere situaties positief af te wijken van de reguliere 
openingstijden en ontheffingsmogelijkheden. In dergelijke situaties beslist de burgemeester of en 
onder welke voorschriften aan een dergelijk verzoek kan worden meegewerkt; een positieve 
afwijking zou ruimte bieden om een pilot met vrije openingstijden onder voorwaarden te starten. 
Dit is een wens van de horeca in het horecaconcentratie gebied de Oelemarkt. Hiermee kan vooraf 
getoetst worden welke effecten een dergelijke beslissing met zich meebrengt. 
Voor de verruiming van de openingstijden betaalt de horecaondernemer leges aan de gemeente. 
De ontheffingen worden op naam van de ondernemer gesteld. Dit betekent dat de ontheffing niet 
overdraagbaar is. In geval van tussentijdse beëindiging van de exploitatie van het horecabedrijf 
worden de leges niet verrekend. 
 
Gebruik openbare grond voor werkzaamheden 
Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bio-boxen, bouw- of 
schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeentegrond (openbare weg) geldt: alleen wanneer 
op eigen terrein géén ruimte is. Plaatsingsvoorschriften zijn afhankelijk van situatie en plaats. 
Hiervoor kan bij de gemeente een verzoek gedaan worden om gemeentegrond tijdelijk in gebruik 
te nemen. Bij toekenning van het verzoek blijft de gemeente eigenaar van de grond maar geeft de 
aanvrager het recht om de grond onder gemeentelijke voorschriften voor een vastgesteld doel te 
gebruiken. 
In de praktijk blijkt dat veelal inwoners kort een container of hoogwerker willen plaatsen voor b.v. 
afvoer van tuinaarde. De administratieve lasten zijn in vergelijking met de impact op de omgeving 
onevenredig hoog. 
 
Het voorstel is om hier voor kleine zaken tot 16m2 welke niet langer dan 5 dagen op 30KM-wegen 
worden geplaatst enkel nog een melding nodig is. Waarbij overigens wel algemene regels gelden. 
Ook is het voorstel deze meldingen vrij te stellen van precariobelasting. Alle overige zaken blijven 
vergunning plichting.  
 
Gebruik openbare grond voor sandwichborden/driehoeksborden 
Is een vorm van gebruik van openbare grond en daarmee is een vergunning nodig.  
Bestaande uitzonderingen hierop zijn: 

 Circusvoorstellingen, concerten, theatervoorstellingen en soortgelijke activiteiten, 
waarvoor van oudsher sandwichborden gebruikt worden, worden in dit verband niet 
aangemerkt als goederen en diensten en daarmee geen handelsreclame; 

 Het Munttheater. Deze heeft betrekking op de frequentie van de plaatsing (een maal 
per maand gedurende het theaterseizoen in plaats van een maal per drie maanden 
gedurende het hele jaar). Deze uitzondering houdt verband met in het verleden 
gemaakte en thans nog steeds geldende bestuurlijke afspraken daarover; 

 Verkiezingsborden van politieke partijen tijdens verkiezingscampagnes. Deze borden 
mogen 3 weken voorafgaande aan de verkiezingen geplaatst worden in plaats van 2 
weken. 
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Het voorstel is om hieraan toe te voegen borden voor ideële lokale initiatieven en hier te volstaan 
met een melding. Hierbij is het voorstel maximaal 20 borden plaatsen voor een periode van twee 
weken voorafgaand en inclusief de duur van het evenement of activiteit. Waarbij overigens wel 
algemene regels gelden. 
 
Afwijken en aanvullende regels 
Tenslotte is het voorstel om het college van Burgemeester en Wethouders en/of de Burgemeester 
de mogelijkheid te bieden ten aanzien van genoemde onderwerpen regels of voorschriften te 
stellen ten behoeve van de uitvoering van de voorgestelde richting. En in bijzondere gevallen 
gemotiveerd af te wijken van deze afspraken. 

Overige
 
(Evenementen)coördinator 
Tijdens de voorbereidingen om te komen tot de afspraken hebben alle partijen zich unaniem 
uitgesproken over de inzet van een coördinator. Deze coördinator moet de schakel tussen externe 
aanvragers en interne afdelingen vormen waardoor aanvragers één aanspreekpunt hebben. Ook 
zou deze coördinator de bewaking van de verschillende rollen die de gemeente bij evenementen 
kan spelen moeten bewaken (de wettelijke rol als vergunningverlener, toezichthouder en 
handhaver, maar ook stimulerend en faciliterend.  
Om deze functie te kunnen invullen zijn jaarlijks middelen nodig welke in de begroting opgenomen 
dienen te worden. Het voorstel is om in 2020 middels een prioriteit structureel middelen 
beschikbaar te stellen voor invulling van deze functie met ingang van 2021. 
 
Digitaal ontsluitingsportaal 
Na besluitvorming door de raad en het college van Burgemeester en Wethouders en de 
Burgemeester worden de afspraken geïmplementeerd in een digitaal ontsluitingsportaal. Dit 
ontsluitingsportaal is voorzien van een informatiedesk, een vergunningenchecker en een digitale 
aanvraagmodule. Voor uitzonderingen blijft analoog aanvragen mogelijk. 


