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Wijziging Evenementenbeleid.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Uw raad heeft middels een motie aangegeven om vooruitlopend op het nog vast te stellen
evenementenbeleid reeds enkele wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen hebben betrekking op het
mogelijk maken van evenementen in de categorie 2 en 3 in het buitengebied en het onmogelijk maken van
een specifiek type evenement in de categorie 2 of 3 op de locatie Markt, namelijk evenementen op het gebied
van house, dance, hardcore etc. Om bovenstaande mogelijk te maken, dient het vigerende evenementenbeleid
(2006) op enkele punten te worden gewijzigd. De wijzigingen liggen ter vaststelling voor.
B.

Voorgesteld besluit

1) in te stemmen met de volgende beleidswijzigingen
a. het verbieden van een specifiek type evenement in de categorie 2 of 3 op de locatie Markt, te weten
evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardcore etc.;
b. mogelijk maken van evenementen in de categorie 2 en 3, in het buitengebied;
c. in te stemmen met het toestaan van enkel één evenement in de categorie 2 of 3 in het buitengebied in
2012;
d. randvoorwaarden voor geschikte locaties in het buitengebied voor evenementen in de categorie 2 of
3 vast te stellen.
2) het bijgevoegde raadsbesluit te ondertekenen.
C.

Inleiding

Het evenementenbeleid wordt momenteel herzien. In het kader van de beleidsklok heeft uw raad
aangegeven vooraf inhoudelijk betrokken te willen zijn bij het opstellen van het Beleidskader
Evenementen. Hieruit is de Raadsopdracht Beleidskader Evenementen voortgevloeid, welke op 26 januari
2012 door uw raad is vastgesteld. De raadsopdracht geeft de gewenste richtingen voor het nieuwe beleid
weer. Een van deze richtingen is ‘ Balans in levendigheid en leefbaarheid’. Concreet onderdeel hiervan is
het verbieden van evenementen op het gebied van dance, house, hardcore etc. op de locatie Markt.
Hiervoor dienen echter alternatieve locaties worden gevonden.
Uw raad heeft een motie aangenomen waarin is bepaald dat dit onderdeel, vooruitlopend op het
vaststellen van het nieuw beleid (geplande datum 7 juni 2012), reeds geformaliseerd dient te worden door
wijzigingen aan te brengen in het huidige beleid . De achtergrond hiervan is het gegeven dat een
evenement zoals hierboven omschreven niet meer zou kunnen plaatsvinden op de gewenste locatie
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(buitengebied i.p.v. Markt) in 2012. De voorbereiding van een dergelijk evenement dat plaats kan vinden
in de festivalperiode (mei-september) begint uiterlijk eind april.
D

Wat willen we bereiken?

•
•

E.

Geen evenementen in categorie 2 of 3 op het gebied van house, hardcore, terror etc. op de locatie
Markt,
De mogelijkheid – vooruitlopend op integrale wijziging van het evenementenbeleid - één
evenement in de cat. 2 of 3 in 2012 in het buitengebied mogelijk te maken.

Wat gaan we er voor doen?

-

wijziging a: het verbieden van een specifiek type evenement in de categorie 2 of 3 evenement op de
locatie Markt, te weten evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardcore etc.

Uw raad heeft aangegeven evenementen in de categorie 2 of 3 op het gebied van house, dance, hardcore
niet meer te willen toestaan op de locatie Markt. In het huidige Evenementenbeleid Valkenswaard 2006
(hierna te noemen: huidige evenementenbeleid) wordt er geen onderscheid gemaakt in het soort/ type
evenement in categorie 2 of 3. Het huidige evenementenbeleid dient hiervoor dan ook gewijzigd te
worden, in die zin dat evenementen in de categorie 2 of 3 op het gebied van house, dance, hardcore etc.
niet meer zijn toegestaan op de locatie Markt.
-

wijziging b: mogelijk maken van evenementen in de categorie 2 en 3 in het buitengebied

Uw raad heeft in het huidige Evenementenbeleid Valkenswaard 2006 vastgesteld dat enkel evenementen
in de categorie 1 wenselijk zijn in het buitengebied. Uw raad is nu tot het inzicht gekomen, c.q. van
mening dat evenementen in de categorie 2 en 3 wel mogelijk moeten zijn, mits onder de juiste
randvoorwaarden. De randvoorwaarden die zijn gebaseerd op de door de raad aangegeven
basisvoorwaarden voor een goed evenement: Veiligheid en leefbaarheid.
De categorie indeling van evenementen is als volgt:
Categorie 1: Onversterkte en versterkte muziek (maximaal 70db)
Categorie 2: Muziek met een volume tussen 70 en 80db
Categorie 3: Muziek met een volume tot 85 db
Uw raad verwijst in de motie specifiek naar het evenement Reaction Outdoor. De voorgestelde
beleidswijzing heeft echter niet alleen betrekking op de organisatie van Reaction Outdoor. De
beleidswijziging maakt het mogelijk dat evenementen in de categorie 2 of 3, zoals Reaction Outdoor,
kunnen plaatsvinden in het buitengebied. Het huidige evenementenbeleid dient gewijzigd te worden, in
die zin dat evenementen in de categorie 2 en 3 in het buitengebied mogelijk zijn, mits onder de juiste
randvoorwaarden.
-

wijziging c: in te stemmen met het toestaan van enkel één evenement in de categorie 2 of 3 in het
buitengebied in 2012
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Het aankomende Beleidskader Evenementen is het kader dat aangeeft ‘wat de gemeente wil bereiken met
evenementen, wat zij hiervoor wil doen en op welke manier zij dit wil bereiken’. De uitvoering en het
vaststellen van beleidsregels is een bevoegdheid van de burgemeester of het college, ieder voor zover
haar bevoegdheid strekt. De beleidsregels geven o.a. concreet de frequentie aan.
Gezien het feit dat de frequentie van evenementen nog niet is vastgesteld - deze is namelijk afhankelijk
van het nog door de raad vast te stellen Beleidskader Evenementen - wordt voorgesteld dat één
evenement in de categorie 2 of 3 (zoals een evenement op het gebied van dance, house, terror, hardcore
etc.) in het buitengebied in 2012 kan plaatsvinden.
-

Wijziging d: randvoorwaarden voor geschikte locaties in het buitengebied voor evenementen in de
categorie 2 of 3 vast te stellen

Het vaststellen van de randvoorwaarden voor de locatie van evenementen in de categorie 2 of 3 dient
echter per direct plaats te vinden. Deze geven aan waar de mogelijkheden in het buitengebied liggen. Het
huidige evenementenbeleid dient gewijzigd te worden, in die zin dat er randvoorwaarden voor de locatie
van evenementen in de categorie 2 en 3 worden vastgesteld.
F

Financiën

n.v.t
G

Vervolgstappen

Beleidskader Evenementen

H

•

27 maart 2012 Beleidskader Evenementen in college

•

Periode van inzage

•

21 mei 2012 Commissie

•

7 Juni 2012 ter vaststelling door Raad

Communicatie

De beleidswijziging dient om in werking te treden gepubliceerd te worden.
Publicatie in de Kempener Koerier en de gemeentelijke website

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Bijlage(
Bijlage(n)

Raadsopdracht Beleidskader Evenementen.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. ……. , nummer ….;
Gelet op artikel …. Gemeentewet (of welke andere wettelijke grondslag dan ook);
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. ………
BESLUIT
1 Onderstaande beleidswijzingen in het Evenementenbeleid 2006 te accorderen
Paragraaf 4.8.4 Evenementen locaties buiten het centrum (p. 14)
Indien locaties in het buitengebied voldoen aan de volgende randvoorwaarden, dan komen deze locaties in aanmerking
voor een evenement in de categorie 2 of 3.
Randvoorwaarden locaties buitengebied in de categorie 2 of 3 (waaronder evenementen gericht op house, dance,
terror, hardcore, etc)

Onderstaande randvoorwaarden hebben betrekking op een bezoekersaantal tot 5000.
•

locaties die in het bestemmingsplan buitengebied 1998 tweede partiële herziening niet zijn opgenomen als
‘groene hoofdstructuur’

•

afstand tot woningen vanuit geluidsbron > 100 meter

•

voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid, dus aanvullend op het evenemententerrein.

•

geschiktheid landingsplaats traumahelicopter < 50 meter van het evenemententerrein

•

voldoende ontsluitingswegen i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten

•

mogelijkheid ontvluchting evenemententerrein, dus voldoende ruimte om het evenemententerrein heen

•

bereikbaarheid GSM-verkeer (geen witte vlek)

Vanaf 5000 bezoekers gelden de aanvullende randvoorwaarden
•

grootte van het terrein bedraagt minimaal 2 hectare

•

mogelijkheid opstelplaats pendelbussen

Naarmate het bezoekersaantal groter wordt, dient in overeenstemming met politie en brandweer het vereiste aantal
parkeerplekken en de grootte van het terrein opnieuw bekeken te worden.
Bovengenoemde randvoorwaarden zijn gebaseerd op eerder ervaringen met evenementen die eerder in het buitengebied
hebben plaatsgevonden (o.a. Reaction Outdoor en Dakar Preproloog). Tevens is de brandweer en politie geconsulteerd.
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Paragraaf 6.3 Geluidniveau (p.22)
Op de Markt zijn evenementen in de geluidscategorie 2 en 3 toegestaan, zij gelimiteerd. Het specifieke type categorie 2
of 3 evenement ‘evenementen op het gebied van house, dance, hardcore, terror etc. is echter niet toegestaan op de
Markt van Valkenswaard.
- bijlage 2
Buitengebied
Soort: categorie 2 en 3
Locaties dienen aan de randvoorwaarden zoals gesteld in paragraaf 4.8.4 te voldoen.
Aantal: voor het jaar 2012 geldt dat enkel 1 evenement in de categorie 2 of 3 kan plaatsvinden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. ……..

de griffier

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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