Handhavingsstappenplan evenementenvergunning Amersfoort 2013
Inleiding.
Om de naleving van de geldende spelregels en voorschriften door de festivalorganisaties te
waarborgen en inzichtelijker te krijgen is een handhavingsstappenplan gemaakt waarin wordt
aangegeven op welke hoofdthema's zal worden gehandhaafd en op welke manier. Per type
overtreding wordt aangegeven welk handhavingsinstrument wordt ingezet.
Omdat een evenement een eenmalige, min of meer kortstondige aangelegenheid is worden de
meest effectieve mogelijkheden, om snel te kunnen optreden/corrigeren, ingezet. De handhaving is
primair gericht op naleving van de regels c.q. vergunningvoorwaarden.
Dit document is dan ook in de eerste plaats geschreven voor de handhavers/toezichthouders.
Het handhavingsstappenplan voor evenementen is een dynamisch basisstuk en het is de bedoeling
dit de komende jaren verder aan te vullen en uit te werken, als daar aanleiding toe bestaat.
Algemeen. In bijzondere gevallen kunnen er, als de ernst van de overtreding daartoe aanleiding
geeft, stappen worden overgeslagen en tot onmiddellijk herstel/beëindiging overtreding worden
overgegaan (zie kanttekening 3)

Stappenplan.
A. Oplevering evenement/schouw in afwijking van de vergunning
Toezicht:
Coördinator buitenevenementen, inspecteur bouwtoezicht, politie, brandweer, boa.
Handhaving:
Bevoegd bestuursorgaan: burgemeester; Mandaat: SOB/VTH;
Grondslag: APV, Evenementenvergunning en Drank en Horecawet (DHW);
Handhavingsvorm: In eerste aanleg Bestuurlijke strafbeschikking.
Stap 1: Mondelinge waarschuwing.
Organisator wordt ter plaatse geïnformeerd over de feitelijke tekortkoming/overtreding. Tevens
wordt aangegeven dat de overtreding binnen bepaalde tijd moet worden beëindigd dan wel tekort
moet worden opgeheven.
Stap 2: Bestuurlijke strafbeschikking.
Hercontrole en bij voortduring overtreding wordt bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Tevens
wordt hersteltermijn gegeven (max. 1 uur) voor eventueel verwijderen of verplaatsen van niet
vergunde elementen (verkoopinrichtingen, tenten e.d.).
Stap 3: Bestuursdwang.
Indien sturend handhaven niet leidt tot beëindiging van de overtreding en het voortbestaan ervan
indruist tegen de belangen van openbare orde, veiligheid , milieu en/of gezondheid dan :
a. wordt opdracht gegeven aan externe partij tot onmiddellijke verwijdering en opslag illegaal
geplaatste voorzieningen etc. voor rekening van de vergunninghouder of:

b. wordt de burgemeester (bevoegd bestuursorgaan) geraadpleegd over de ernst van de situatie en
in overweging gegeven een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van het evenement.
In beide gevallen is sprake van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:31 Awb).
Het besluit tot het opleggen van de last onder bestuursdwang zal zo spoedig mogelijk schriftelijk
moeten worden bevestigd. De kosten van de bestuursdwang zullen vervolgens op de overtreder
worden verhaald.
Stap 4: 2e Bestuurlijke Strafbeschikking.
Bij voorbestaan overtreding en stap 3 niet van toepassing of er is sprake van een nieuwe constatering
wordt een tweede bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt.
B.

Overtreden vergunningvoorwaarden (niet specifiek)

Toezicht:
Coördinator buitenevenementen, inspecteur bouwtoezicht, politie, brandweer, boa.
Handhaving:
Bevoegd bestuursorgaan: burgemeester; Mandaat: SOB/VTH;
Grondslag: APV, Evenementenvergunning & DHW;
Handhavingsvorm: In eerste aanleg Bestuurlijke strafbeschikking.
Stap 1: Mondelinge waarschuwing.
Bij constatering overtreding wordt de vergunninghouder mondeling gewaarschuwd en een termijn
gesteld om de overtreding te beëindigen.
Stap 2: Bestuurlijke strafbeschikking.
Hercontrole en bij voortduring overtreding volgt bestuurlijke strafbeschikking.
Stap 3: Bestuursdwang.
Indien waarschuwing en bestuurlijke strafbeschikking geen effect sorteren en het voortbestaan van
de overtreding druist in tegen de belangen van openbare orde, veiligheid, milieu en/of gezondheid
dan:
a. -indien van toepassing- wordt opdracht gegeven aan externe partij tot onmiddellijke aanpassing
of herstel oorspronkelijke/vergunde situatie, dan wel verwijdering en opslag illegaal geplaatste
voorzieningen etc. op kosten van de vergunninghouder, of:
b. wordt de burgemeester (bevoegd bestuursorgaan) geïnformeerd/geraadpleegd over de ernst van
de situatie en wordt bij dreigende toestand in overweging gegeven een besluit te nemen over het al
dan niet voortzetten van het evenement.
In beide gevallen is sprake van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:31 Awb).
Het besluit tot het opleggen van de last onder bestuursdwang zal zo spoedig mogelijk schriftelijk
moeten worden bevestigd. De kosten van de bestuursdwang zullen vervolgens op de overtreder
worden verhaald.

C.

Overschrijden geluidsnorm podia

Toezicht:
Coördinator buitenevenementen, toezichthouder Servicebureau Gemeenten, politie, boa.
Handhaving:
Bevoegd bestuursorgaan: burgemeester; Mandaat: SOB/VTH;
Grondslag: APV & Evenementenvergunning;
Handhavingsvorm: In eerste aanleg Proces-Verbaal.

stap 1: Mondelinge waarschuwing.
Bij constatering overtreding wordt mondeling gewaarschuwd, de overtreding onmiddellijk te
beëindigen.
Stap 2: Aanzeggen Proces-verbaal.
Hercontrole, voortbestaan en/of herhaling overtreding wordt mondeling gewaarschuwd en een
proces-verbaal in het vooruitzicht gesteld.
Stap 3: Proces-verbaal.
Hercontrole, voortbestaan en bij nieuwe constatering volgt een proces-verbaal.
Stap 4: Spoedeisende bestuursdwang.
Bij het voortbestaan van de overtreding die indruist tegen de belangen van openbare orde, veiligheid
en/of volksgezondheid en milieu dan :
a. wordt de vergunninghouder gesommeerd om de muziek per direct te beëindigen, of:
b. wordt de burgemeester (bevoegd bestuursorgaan) geraadpleegd over de ernst van de situatie en
in overweging gegeven een besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van het evenement als
geheel.
D. Overtreden sluitingstijden/eindtijden evenement
Toezicht:
Coördinator buitenevenementen, politie, boa.
Handhaving:
Bevoegd bestuursorgaan: burgemeester; Mandaat: SOB/VTH;
Grondslag: APV & Evenementenvergunning;
Handhavingsvorm: (spoedeisende) bestuursdwang.
Stap 1: Mondelinge waarschuwing.
Bij constatering: mondelinge waarschuwing waarbij wordt aangegeven dat de overtreding per direct
moet worden beëindigd.
Stap 2: Spoedeisende bestuursdwang. Zie opmerkingen bij A3
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven dan zal bij eventuele dreigende vervolgsituaties eerst de
burgemeester worden geïnformeerd/geraadpleegd over de dan te nemen stappen. In het geval de

openbare orde in het geding is c.q. ernstig (dreigt) te worden verstoord, zal de politie, ex. artikel 172
Gemeentewet, worden verzocht om het evenement - in het belang van de openbare orde onmiddellijk te beëindigen. Los daarvan zal bestuursdwang worden toegepast.
Kanttekeningen
1. Het niet opvolgen van vergunningvoorwaarden en aanwijzingen door de organisator kan
tevens consequenties voor een eventueel volgend evenement in Amersfoort. Afhankelijk van
de ernst: scherpere voorwaarden of het weigeren van de vergunning.
2. Hoofdthema’s A en B zien ook op naleving van de regels/vergunningvoorwaarden door
standhouders, cateraars en andere uitvoerende partijen. De vergunninghouder wordt echter
als hoofdverantwoordelijke aangemerkt en zal in die hoedanigheid worden aangesproken.
3. Indien tijdens een controle of anderszins geconstateerd wordt dat er sprake is van een acute,
ernstige, onveilige en/of levensbedreigende situatie die onmiddellijk ongedaan moet worden
gemaakt, dan brengt de buitencoördinator evenementen in samenspraak met de politie
interne alarmeringsproces op gang om direct in te kunnen grijpen. De handhavingsvorm zal
dan een spoedeisende last onder bestuursdwang zijn. Zo spoedig mogelijk na de toepassing
van bestuursdwang wordt de beslissing op schrift gesteld.

