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Evaluatie zomerevenementen 2019

Geachte raad,
Door middel van deze brief informeer ik u over de evaluatie van de zomerevenementen die dit jaar
hebben plaatsgevonden.
Inmiddels hebben alle grote zomerevenementen en feestweken plaatsgevonden. Met alle
adviespartners en individuele organisaties zijn de volgende evenementen geëvalueerd: Honselse
Feestweek, Feestweek Monster, Feestweek ’s-Gravenzande, Zomerspektakel Maasdijk, Profronde
Westland incl. kermis, Waterpop, Bradelier, Westland Reünie en Rondje Poeldijk. Zoals
gebruikelijk is de evaluatie van het Varend Corso, waar wij uiteraard bij zijn aangesloten, in
handen van gemeente Midden-Delfland.
Algemeen beeld
De evenementen zijn zonder grote noemenswaardige incidenten verlopen.
gehouden individuele evaluaties van de hierboven genoemde evenementen.

Dit blijkt uit de

De evenementen zijn wederom goed bezocht door de bevolking. Daarbij was sprake van een
prettige en gemoedelijke sfeer.
Uiteraard is er, daar waar nodig, handhavend opgetreden. Het gaat hierbij om incidenten zoals
(kleine) vechtpartijen, overlastgevend gedrag (al dan niet door alcohol of drugs) en openbaar
dronkenschap. Ook zijn er op enkele evenementen bestuurlijke maatregelen getroffen vanwege
het niet naleven van vergunningvoorschriften.
Evenementennota Westland
In de raadsvergadering van 19 februari 2019 heeft u de evenementennota Westland vastgesteld.
Deze vaststelling is een resultaat van een participatietraject waaraan inwoners, horeca
ondernemers en organisatoren konden deelnemen. Doordat er in de loop der járen nieuwe
beleidsregels, richtlijnen en spelregels zijn bijgekomen, is besloten om in het kader van
duidelijkheid en transparantie al deze regelgeving te harmoniseren in een nota. Waar nodig zijn
regels geactualiseerd of komen te vervallen Al deze regels zijn nu gebundeld in de
‘Evenementennota Westland'.
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Uit de gehouden evaluaties blijkt dat de evenementennota een positieve werking heeft op het
verloop van de zomerevenementen. Dit gaat om bijvoorbeeld eenduidigheid in eindtijden en de
duur van een evenement. Het beoogde doel van de evenementennota lijkt op deze punten zijn
vruchten te hebben afgeworpen.
Wel zijn er aandachtspunten naar voren gekomen. Dit gaat onder andere over de afbouwregeling
van droge horeca na afloop van een evenement. Mede op advies van de hulpdiensten is enkele
járen geleden een zogenoemde afbouwregeling van kracht geworden. Deze afbouwregeling
regelde dat droge horeca, zoals bijvoorbeeld eetkramen, een half uur langer geopend mochten
blijven na afloop van een zomerevenement met als doel een ordelijk uitloop.
Met de komst van de evenementennota is er, mede in overleg met de hulpdiensten, voor gekozen
de afbouwregeling hier niet meer in op te nemen en de sluiting van de eetkramen gelijk te trekken
met de eindtijd van het een evenement. Tijdens enkele evenementen heeft dit geleid tot
discussie. Over dit punt zal in overleg worden getreden met de hulpdiensten om te bezien om een
afbouwregeling (tot een half uur na einde evenement) voor droge horeca opnieuw in te voeren.
Ook zal er onderzocht worden naar de mogelijkheden om een verbod op het verkopen van lachgas
tijdens evenementen in de evenementennota op te nemen. Er is geconstateerd dat er lachgas is
gebruikt en verkocht op- rondom enkele evenemententerreinen van de zomerevenementen.
Aan de hand van de gehouden evaluaties zal bekeken worden of de evenementennota op enkele
punten gewijzigd dient te worden.
Alcoholgebruik op evenementen
Nalevinasonderzoek minderjarigen
De afgelopen járen is de tendens dat het alcoholgebruik bij de zomerevenementen in Westland
hoog is. Met name het overmatig alcoholgebruik onder minderjarigen is een zorgelijk ontwikkeling.
Dit leverde risico's op voor de openbare orde en veiligheid tijdens de zomerevenementen.
Daarnaast is het alcoholgebruik schadelijk voor de gezondheid. In 2018 zijn organisatoren en
alcoholverstrekkers tijdens evenementen dan ook aangesproken dat zij maatregelen moesten
treffen om tijdens evenementen te komen tot een verantwoord alcoholgebruik. Een en ander is
nadrukkelijk meegenomen in het proces van vergunningverlening voor de evenementen.
Daarnaast is een campagne ontwikkeld die een bijdrage moet leveren aan bewustwording op het
gebied van alcoholmatiging.
In 2018 is hier invulling aangegeven ondermeer via de Zero Heroescampagne.

Naast deze

campagne gericht op het vergroten van de bewustwording zijn door middel van het inzetten van
mysterykopers aankooppogingen uitgevoerd naar de naleving van de leeftijdsgrenzen door de
alcoholverstrekkers
tijdens
de
evenementen.
Tijdens
de
steekproef
bleek
dat
het
nalevingspercentage tijdens de evenementenseizoen 201 8 80Zo bedroeg. In de voorbereidingen op
het

evenementenseizoen

2019

zijn

de

organisatoren

wederom

gewezen

op

hun

verantwoordelijkheid voor het verantwoord schenken van alcoholconsumpties.
In 2019 heeft de campagne Zero Heroes een vervolg gekregen. Dit keer was gekozen om de
campagne vooral online te doen gericht op de jongeren in Westland. Deze online campagne werd
ondersteund door inzet van reclameborden in de openbare ruimte en campagnemateriaal dat aan
organisatoren ter beschikking is gesteld. Ook de inzet van mysterykopers heeft in 2019 een
vervolg gekregen. Het aantal aankooppogingen is verruimd. Er zijn meer evenementen bezocht.
De resultaten van deze inzet is bemoedigend. Het nalevingsgedrag is sterk verbeterd Dit jaar
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bedroeg het nalevingsperentage 510Zo. De niet geslaagde aankooppogingen voor het verstrekken
een alcoholconsumptie hadden onder andere betrekking op evenementen waarbij werd gewerkt
met een polsbandjessysteem. De geslaagde aankooppogingen hebben voornamelijk betrekking op
de grotere feestweken.
Ondanks dat de uitkomsten een duidelijke verbetering laten zien, blijft alcoholgebruik onder
minderjarigen een punt van aandacht in Westland. De minderjarige bezoekers van de
zomerevenementen hebben daar zelf, dan wel de ouders, een verantwoordelijkheid in, maar ook
zeker de organisatoren van de zomerevenementen. Zij zijn immers vergunninghouder en daarmee
ook verantwoordelijk voor het op een juiste manier schenken van alcoholconsumpties. Goed
geïnstrueerd barpersoneel en duidelijke afspraken omtrent het controleren van leeftijd en op
alcoholgebruik (blaastesten) zijn dan ook van cruciaal belang.
Gekeken wordt hoe de gemeente de organisatoren in hun verantwoordelijkheid kunnen
ondersteunen.
Alcoholmatiqinqscampaqne Zero Heroes
Ook in 2020 wordt de campagne Zero Heroes voortgezet. Deze campagne richt zich op een
verantwoorder alcoholgebruik onder jongeren in Westland. Omdat tijdens evenementen in
Westland nu eenmaal ook wordt gedronken blijft de campagne in 2020 zich ook voor een deel
richten op de zomerevenementen die in Westland georganiseerd worden.
Proces voortraject en vergunningverlening evenementen
Vooroverleggen
Om te komen tot duidelijke afspraken tussen de gemeente, hulpdiensten en de organistoren
worden er bij de zomerevenementen
gehouden. De organisatoren vervullen

multidisciplinaire dienstenoverleggen (vooroverleg)
hier een belangrijke rol in. Afhankelijk van de

behandelaanpak, welke door de gemeente in samenspraak met de hulpdiensten wordt bepaald,
kunnen er één of meerdere vooroverleggen plaatsvinden. Ook wordt er een risicoanalyse gemaakt
om te kunnen bepalen welke (mogelijke) risico's het evenement met zich mee brengt.
In het vooroverleg worden ook de ingediende documenten zoals de aanvraag plattegronden,
veiligheidsplan, mobiliteitsplan en constructieve gegevens besproken. Waar nodig worden er
aanpassingen

doorgevoerd

wat

vervolgens

resulteert

in

een

positief

eindadvies

van

de

adviespartners.
Op basis van de algehele beoordeling en het positieve eindadvies van de hulpdiensten kan door
de gemeente een evenementenvergunning worden verleend.
Bij één evenement zijn twee vooroverleggen noodzakelijk geweest om de planvorming in orde te
krijgen.
Vergunningaanvragen
In de Algemene Plaatselijke Verordening Westland is bepaald dat een vergunningaanvraag voor
een groot evenement ten minste 12 weken voor aanvang van evenement ingediend moet zijn.
Zoals eerder in deze brief is toegelicht is deze termijn noodzakelijk om de planvorming goed te
kunnen beoordelen. In deze termijn vinden ook de vooroverleggen plaats.
De organisatoren worden jaarlijks in december per brief geïnformeerd wanneer het vooroverleg
plaatsvindt en wanneer zij de vergunningaanvraag uiterlijk ingediend moeten hebben.
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Er zijn drie vergunningaanvragen te laat ingediend. De betreffende organisatoren zijn hierop
aangesproken en hebben toegezegd dat zij volgend jaar de aanvraag tijdig zullen indienen.
Handhavend optreden
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ook dit jaar weer op de zomerevenementen
ingezet. In de evaluatie van 2018 is aangegeven dat de boa’s strikter zijn gaan controleren op de
naleving van de vergunningvoorschriften en intensiever toezicht zijn gaan houden op- en rondom
de evenementenlocaties. Met de beschikbare capaciteit is getracht deze intensivering dit jaar
door te zetten.
De boa’s hebben op de zomerevenementen diverse controles uitgevoerd op de naleving van de
vergunningvoorschriften.
Ondanks dat er op de meeste evenementen geen overtredingen zijn geconstateerd, zijn er wel
diverse bestuurlijke waarschuwingen uitgereikt vanwege het niet naleven van vergunning
voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid en het niet voldoen aan het aantal inzetbare
beveiligers.
De politie heeft op verschillende zomerevenementen processen-verbaal uitgeschreven welke
betrekking hadden openbaar dronkenschap, wildplassen, overlastgevend gedrag en baldadigheid.
Er zijn dit jaar diverse meldingen gemaakt van (pogingen tot) betalingen met vals geld. Bij enkele
zomerevenementen is de uitloop onrustig verlopen waarbij de politie moest ingrijpen om de orde
te laten terugkeren.
Prikkelarme kermissen
Als gevolg van een aangenomen motie zijn er in 2018 in diverse kernen prikkelarme kersmissen
georganiseerd. Op 4 juli 2019 bent u tevens schríftelijk geïnformeerd over de afwikkeling van de
motie.
Dit jaar zijn er in de kernen Naaldwijk, Monster, ’s-Gravenzande, De Lier en Wateringen opnieuw
prikkelarme kermissen georganiseerd. Uit de gehouden evaluaties is gebleken dat deze kermissen
goed zijn bezocht. Tijdens de vooroverleggen voor het evenementenseizoen 2020 zal er wederom
over de organisatie van prikkelarme kermissen gesproken worden.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
de nurdemeester vap"Westland,

. Are'

