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Samenvatting 
Dit Integraal evenementenmodel geeft uitwerking aan de regulerende 
kaders van de Kadernota ‘Creatieve Meetlat’ (B&W januari 2008). Het 
model zal in 2010 volledig worden toegepast.  
 
Allereerst zijn de evenementen in categorieën ingedeeld op grond van het 
centrale begrip ‘risico-verwachting’. Hierdoor zijn de hulpdiensten en de 
gemeente in staat bij alle evenementen te komen tot een zorgvuldige 
afweging en eventuele voorbereiding.  
In de tweede plaats zal de goede relatie met de organisatoren van 
evenementen versterkt worden. Bovendien wordt het proces beter 
gestroomlijnd door jaarlijks, in november, een overzicht met grote 
evenementen voor het kalenderjaar daaropvolgend te publiceren. In februari 
van het betreffende kalenderjaar wordt een zo volledig mogelijk overzicht 
gepubliceerd zodat hulpdiensten voldoende tijd hebben om zich voor te 
bereiden.  
In de derde plaats zijn de geluidsnormen uit de Kadernota gedifferentieerd 
en gekoppeld aan de evenementenlocaties. De locaties zijn in aantal 
gemaximeerd en ook de soort en duur van evenementen per locaties. Ook 
is voorrang aan een aantal evenementensoorten geregeld. Dit geeft een 
Delftse ‘Locatie- en geluidsmatrix’ die voor evenementen een goede balans 
in woon- en recreatiefunctie realiseert. 
In de vierde plaats zijn eindtijden vastgelegd in dit model.  
In de vijfde plaats is een aantal toezichts- en handhavingstaken als sluitstuk 
op een zorgvuldige voorbereiding waarin verantwoordelijkheid van 
gemeente, hulpdiensten en de evenementenorganisator zijn vastgelegd. De 
thema’s zoals die in het model naar voren komen zijn hierin belicht.  
In de zesde plaats is de hardheidsclausule opgenomen waarmee de 
mogelijkheid bestaat om af te wijken van de inhoud van het Integrale 
evenementenmodel. 
 
In het Delftse Handboek evenementen dat wordt ontwikkeld, is de informatie 
uit dit model op een begrijpelijke en toegankelijk manier opgenomen en 



digitaal bekend gemaakt aan iedereen die geïnteresseerd is in dit 
onderwerp. Ook het Delftse subsidiebeleid wordt in het handboek 
opgenomen en verwijst het Handboek naar andere organisaties voor 
onderwerpen die de gemeente niet zelf regelt, maar wel van belang zijn bij 
evenementen. 
 
Tenslotte zijn de voorstellen uit het model gebundeld in het laatste deel. 
Ook wordt hierin een aantal zaken beschreven die verder uitgewerkt worden 
in 2009. Aan het einde van het evenementenseizoen 2010 zal de locatie- en 
geluidsmatrix geëvalueerd worden. Ook wordt dan gekeken of het principe 
‘de vervuiler betaalt’ goed toepasbaar is bij evenementen waar bezoekers 
en niet-bezoekers van het evenement met elkaar mengen. Een volledige 
evaluatie van het Integrale evenementenmodel vindt plaats eind 2011. 
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1. Inleiding 
In januari 2008 heeft het college de kadernota ‘Creatieve Meetlat’ (hierna: 
kadernota) vastgesteld en deze in maart 2008 besproken met de 
gemeenteraad van Delft. Hiermee is het beleidskader geschetst dat een 
impuls moet geven aan het gemeentelijke evenementenbeleid. De nota kent 
een stimulerend (hoofdstuk 1) en een regulerend gedeelte (hoofdstuk 2).  
 
De nota ‘Subsidiebeleid grote evenementen en festivals 2009 – 2012’ geeft 
nadere invulling aan het stimuleren van evenementen. Deze nota is eind 
2008 aan de gemeenteraad voorgelegd. In samenhang met de Cultuurvisie 
‘Delft meer dan Blauw’ geeft het richting aan het subsidiebeleid van de 
gemeente. Hiermee heeft Delft het instrumentarium in handen om kwalitatief 
hoogwaardige evenementen te stimuleren.  
 
Deze nota, het Integraal evenementenmodel, geeft nadere invulling aan de 
richtlijnen uit de kadernota (p. 54 en verder) voor het reguleren van 
evenementen. De centrale doelstelling uit de kadernota om te komen tot 
‘een open tolerante stad voor kunst en cultuur, sport en creativiteit’ die op 
een veilige en verantwoorde manier gebruikt wordt, krijgt hiermee praktisch 
handen en voeten. In het model is een aantal instrumenten uitgewerkt om te 
komen tot een goed gebruik van de openbare ruimte bij evenementen. Meer 
specifiek gaat het om: 

• categorieën evenementen en de regels die gelden 
• de procedurele stroomlijning 
• geluidsnormen en locaties 
• schoon tijdens en na evenementen 
• eindtijden 
• conflictregels 
• toezicht- en handhavingactiviteiten  
• de hardheidsclausule 

 
In de kadernota is opgenomen dat voor precario en leges nog een aantal 
zaken uitgezocht moest worden. Meer specifiek ging het om de 
kostendekkendheid van de legestarieven en de gelijkstelling van huur voor 
gemeentelijk evenemententerrein met tarief precario voor openbare ruimte. 
De vrijstellingsregeling precario voor evenementen die Delft promoten en/of 
niet commercieel zijn, veroorzaakt in praktijk de ongelijkheid in huur en 
precario-aanslag. Het nul-tarief voor leges veroorzaakt de beperkte 
kostendekkendheid van werkzaamheden die nodig zijn om 
evenementenaanvragen af te handelen.  
Om daadwerkelijk effect te sorteren moeten beiden komen te vervallen en 
alle werkelijke kosten doorgerekend worden aan de organisatoren. Dit 
betekent echter een aanzienlijke lastenverzwaring voor organisatoren. 
Velen kunnen de extra kosten niet opbrengen. Hiermee komt het 
voortbestaan van gezichtsbepalende evenementen in Delft in gevaar. Het 
(gedeeltelijk) compenseren van hogere kosten door het verhogen van de 
subsidie leidt ofwel tot het ‘rondpompen’ van geld (vestzak – broekzak) of 
een zeer complex toetsingskader en -afwegingen waar compensatie met 
extra subsidie wel en niet op zijn plaats is. Dit zijn zeer onwenselijke 
effecten en dragen niet bij aan de doelstellingen van het Delftse 
evenementenbeleid dat de creativiteit in de stad moet uitgaan. Om deze 
redenen worden daarom geen wijzigingen voor precario en leges 
voorgesteld. 
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Dit model sluit af met een overzicht voorstellen uit dit model, 
aandachtspunten eind in 2009 mogelijk leiden tot bijstellingen van het model 
en een integrale evaluatie van het model eind 2010. In de bijlagen zijn de 
evenementenlocaties beschreven, de maxima in de locatie- en 
geluidsmatrix genoemd en is het toezichts- en handhavingsschema 
opgenomen. 
 
Aanvullend op dit model dat vooral voor de uitvoerende vakteams van de 
gemeente en hulpdiensten is ontwikkeld, zal een Delfts Handboek 
Evenementen worden gemaakt. In dit handboek wordt op toegankelijke en 
begrijpelijke wijze de informatie gedeeld voor iedereen die hierin 
geïnteresseerd is. In het handboek komt zowel de informatie uit dit Integrale 
evenementenmodel als uit de nota’s over het Delftse subsidie-beleid. Ook 
vinden verwijst het Handboek naar andere organisaties voor onderwerpen 
die de gemeente niet zelf regelt, maar wel van belang zijn bij evenementen.  
 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat dit model niet uitputtend alle zaken 
benoemd die betrekking hebben op het reguleren van evenementen. Zo is 
bijvoorbeeld onverminderd de Drank- en Horecawet van toepassing en geldt 
voor softdrugs het landelijke gedoogbeleid. In de voorbereiding is daarom 
altijd alertheid op alcohol en drugs bij de behandeling van de 
vergunningaanvraag en in voorkomende gevallen wordt het zogenaamde 
‘deurbeleid’ van de organisator besproken met de politie. 
 
 
2. Categorieën evenementen en de regels die gelden … 
Evenementen worden georganiseerd om publiek te vermaken. Echter, om 
de (mogelijk) negatieve effecten van evenementen op de openbare orde en 
veiligheid te beperken is in de APV een aantal zaken rond evenementen 
vastgelegd. Dit geeft zowel organisatoren als de andere belanghebbenden 
de rechtszekerheid over de wijze waarop evenementen gehouden worden 
binnen de gemeente Delft. Hierbij is ook rekening gehouden met de 
bestuurlijke wens om vanuit het principe van dienstverlening de 
administratieve lastendruk bij de organisatoren te verminderen.  
 
De burgemeester is bevoegd om te beslissen over aangevraagde 
evenementenvergunningen op grond van de APV. De burgemeester kan 
besluiten om een evenement niet toe te staan in het belang van: de 
openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de 
verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de 
zedelijkheid of gezondheid. De burgemeester heeft dus een zekere mate 
van vrijheid bij de uitoefening van zijn bevoegdheid om de vergunning voor 
een evenement te verlenen of te weigeren. 
 
In dit model, en de APV,  worden evenementen in drie categorieën 
ingedeeld. Vervolgens wordt voor elke categorie onderscheid gemaakt in: 

 het systeem van reguleren (melden of vergunnen) 
 de aanvraagtermijn  
 de beslistermijn 

 
In het onderscheiden van categorieën staat het begrip ‘risico-verwachting’ 
centraal. Meer concreet gaat het om de verwachte ‘impact op de 
woon/leefomgeving’ en ‘inzet van hulpdiensten’. Op grond hiervan kennen 
evenementen een hoge, gemiddelde of lage risico-verwachting. Vervolgens 
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is gekeken naar de soort regulering die de gemeente toepast op het 
evenement: een lichte vorm – melding met korte termijn van aankondigen of 
een zwaardere vorm van vergunning met een lange termijn van 
aankondigen. Tenslotte is gekeken naar de periode die de gemeente en de 
hulpdiensten nodig hebben om tot een zorgvuldige afweging te komen over 
het aangevraagde evenement. Deze termijn kan lang, gemiddeld of kort 
zijn. 
 
Dit leidt tot de volgende categorieën evenementen: 
 

 RISICO-VERWACHTING  REGULERING 
CATEGORIE Impact woon 

en 
leefomgeving 
 

Inzet voor 
hulpdiensten 

 Vergunning 
Of  Melding? 

Aanvraag
-termijn 

Beslistermijn 

Hoog risico 
Apv: groot 
evenement 

Meer dan 
gemiddeld 
 

Meer dan 
gemiddeld 

=
> 

Vergunning 16 weken 4 weken  
voor datum 
evenement 

Gemiddeld 
risico 
Apv: evenement 
 

Gemiddeld Gemiddeld =
> 

Vergunning 8 weken 2 weken  
voor datum 
evenement 

Geen risico 
Apv: klein 
evenement 
 
 

Nauwelijks/niet niet =
> 

Melding 3 weken 10 dagen  
reactie op melding

Tabel 1: Categorieën evenementen en regulering 
 

Leesvoorbeeld bij een ‘Hoog risico-evenement’  
Deze groep evenementen kent qua risico-verwachting een meer dan 
gemiddelde invloed op woon- en leefomgeving. Ook is de verwachting dat er 
een meer dan gemiddelde inzet van de hulpdiensten nodig is. Op het gebied 
van regulering leidt dit ertoe dat het evenement een vergunningsplicht kent 
en aanvraagtermijn (16 weken).  
‘Groot’ heeft hier dus niet geen betrekking op het aantal bezoekers, het 
evenement heeft een grote risico-verwachting.  

 
Aanvullend informatie- en communicatiemateriaal 
De wijzigingen in de APV worden separaat aan het college en de raad 
voorgelegd. Hiervoor wordt aangesloten bij het jaarlijks terugkerend proces 
van aanpassing en updaten van deze verordening. In aanvulling op de APV-
wijzigingen en de beschrijving zoals die in dit model is gegeven, wordt 
praktisch informatiemateriaal ontwikkeld. Hierdoor wordt de Delftse 
werkwijze voor iedereen nog begrijpelijker en ontstaat meer beeld bij de 
gebruikte begrippen ‘impact woon- en leefomgeving’ en ‘inzet hulpdiensten’. 
Het is de bedoeling dat buitenstaanders op die manier zelf redelijk goed 
kunnen inschatten in welke categorie ze vallen. Uiteraard is het niet 
mogelijk om met praktische voorbeelden uitputtend te zijn. Als een 
organisatie nog verduidelijking nodig heeft, kan altijd contact met de 
gemeente opgenomen worden.  
De praktijkvoorbeelden zullen in nauwe samenwerking met de hulpdiensten 
gemaakt worden en via de bekende kanalen (o.a. internet, foldermateriaal 
als ook het nog te ontwikkelen Delftse Handboek Evenementen) verspreid 
worden.  
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3. Procedurele stroomlijning 
In de kadernota wordt de aanbeveling gedaan om een aantal procedure 
zaken verder te stroomlijnen. Hiermee werd aangesloten op de bestaande 
praktijk waarin betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie 
werken met: 
 
Een eerste lijst met grote evenementen
Deze lijst wordt gemaakt om in een zeer vroegtijdig stadium de hulpdiensten 
in de gelegenheid te stellen om hun inzet voor het komende kalenderjaar 
goed te kunnen organiseren. Hiermee wordt dus ook ingespeeld op de 
beperkte capaciteit die de politie heeft. Deze lijst wordt opgemaakt als de 
voorbereidingen voor het nieuwe evenementenseizoen starten; in november 
van het voorafgaande jaar. Bv. de lijst met grote evenementen voor het 
evenementenseizoen 2010 wordt in november 2009 opgesteld. Op de lijst 
staan veelal jaarlijks terugkerende grote evenementen en mogelijk ook 
nieuwe grote evenementen waarbij bovengemiddelde inzet van 
hulpdiensten en impact op woon- en leefomgeving verwacht worden.  
 
De lijst wordt doorgesproken met de betrokken partners zodat eventuele 
knelpunten in de verdere voorbereiding worden meegenomen. Vervolgens 
wordt de lijst vastgesteld door de burgemeester en gepubliceerd. Op deze 
wijze is voor iedereen bekend welke evenementen in ieder geval op welke 
momenten plaatsvinden en in welke mate het voorkeursrecht van bepaalde 
soorten evenementen is ingevuld (zie verder bij ‘Locaties en geluid’).  
 
Het evenementenoverzicht 
Het volledige beeld van alle evenementen met een vergunning die in Delft 
plaatsvinden, wordt met de evenementenoverzicht gewerkt. Kleine 
evenementen worden, gelet op hun karakter, niet in dit overzicht 
opgenomen. Dit overzicht geeft inzicht in alle dan bekende Delftse 
evenementen die een gemiddelde of boven-gemiddelde inzet van 
hulpdiensten en impact op woon- en leefomgeving kennen. De gemeente 
en politie kan met dit overzicht voorbereidingen treffen. In de maand 
februari (van het betreffende evenementenseizoen) wordt het overzicht 
definitief opgesteld met alle, op dat moment bekende, evenementen. De 
ervaring leert dat de meeste evenementen dan bekend zijn. Het 
evenementenoverzicht wordt door de burgemeester vastgesteld na 
afstemming in de driehoek. Ook dit overzicht wordt gepubliceerd en is 
vervolgens het hele jaar te vinden op de gemeentelijke site. Uiteraard 
kunnen in de loop van het evenementenseizoen mutaties volgen als zich 
nieuwe evenementenorganisatoren melden een vergunning krijgen. Het 
overzicht op de site is dus altijd bijgewerkt ook met de meest recente 
vergunningen/evenementen. De digitale versie van het overzicht wordt 
actueel gehouden. 
 
In aanvulling op deze zaken is vervolgens in 2008 verder uitwerking 
gegeven aan: 
 
Vooroverleg 
Voordat een organisatie een officiële vergunningsaanvraag indient, vindt 
regelmatig vooroverleg plaats tussen de organisator en de gemeente. Soms 
zijn dit korte momenten van afstemming, soms is er intensief contact om te 
komen tot een goede en volledige vergunningsaanvraag die kan rekenen op 
voldoende draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en bij de 
hulpdiensten.  
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Zeker bij evenementen met een hoge risico-verwachting is het een goede 
Delftse traditie dat evenementenorganisaties zich ruim voor het ingaan van 
officiële aanvraagtermijnen met hun eerste ideeën melden bij de gemeente. 
In dit vooroverleg kan ook zeker een kwestie als de risico-verwachting en 
het systeem van regulering doorgesproken worden met de organisatie van 
een evenement. 
 
Eén loket 
Als een evenementenorganisator zich tot de gemeente richt (bijv. met het 
centrale nummer 14015) wordt gekeken wie hem of haar het beste kan 
helpen. Het dit kan de evenementencoördinator zijn of de kwartiermaker. 
Gezamenlijk vormen zij het centrale aanspreekpunt voor organisatoren van 
evenementen. Afhankelijk van de soort vraag worden zaken in 
gezamenlijkheid of door afzonderlijke functionarissen opgepakt. Hiermee 
zijn goede ervaringen opgedaan in 2008 en de samenwerking wordt 
voortgezet in de volgende jaren. 
 
Bestuurlijk overleg grote evenementen 
In 2008 is in het bestaande driehoeksoverleg invulling gegeven aan het 
bestuurlijk overleg over grote evenementen. Er was geen noodzaak om een 
afzonderlijk overleg hierover op te starten. 
 
Dienstenoverleg (of OCE) 
In het dienstenoverleg vindt overleg en afstemming plaats tussen de 
evenementenorganisator, de coördinerend vergunningverlener, de politie en 
brandweer. Op deze manier vindt een zorgvuldige voorbereiding van het 
evenement plaats. Centraal in deze besprekingen staat het goed laten 
verlopen van een evenement. In het overleg wordt duidelijk wie welke 
verantwoordelijkheid draagt: de evenementenorganisator, de hulpdiensten 
en/of de betrokken vakteam(s) van de gemeente. Op deze manier is 
iedereen zich bewust van de rol die hij/zij heeft. Als dat nodig is, kan tijdens 
en na het evenement worden teruggepakt op de gemaakte afspraken. 
Als er aanleiding toe is, wordt in het dienstenoverleg ook na afloop van het 
evenement geëvalueerd. Dit kan op initiatief van zowel de betrokken 
hulpdiensten, gemeentelijke vakteams als de evenementenorganisator 
plaatsvinden. De punten uit de evaluatie worden vervolgens (bij jaarlijks 
terugkerende evenementen) meegenomen in de voorbereiding van het 
eerstvolgende jaar dat het evenement plaatsvindt. 
 
Concreet  wordt in het dienstenoverleg invulling gegeven aan het 
waarborgen van de openbare orde, verkeersveiligheid of de veiligheid van 
personen, de zedelijkheid en gezondheid. Zo moeten op voorspraak van de 
hulpdiensten veiligheidsplannen en verkeersplannen opgesteld worden. 
Deze plannen worden getoetst door de hulpdiensten. 
 
In de kadernota wordt gesproken over het OCE – overleg coördinatie 
evenementen - waarin coördinatie tussen betrokken partijen plaatsvindt. In 
praktijk is met de intensivering van het bestaande dienstenoverleg hieraan 
invulling gegeven. 
 
Eigen verantwoordelijkheid vanuit een goede relatie  
In het opbouwen en onderhouden van de goede relatie met organisatoren 
van (jaarlijks terugkerende) evenementen is de verantwoordelijkheid van 
alle betrokkenen de basis voor alle afspraken die worden gemaakt. In het 
proces van intensief overleg en afstemmen behouden de gemeente en 

  8/25 



hulpdiensten daardoor zowel de rol van hulpvaardige dienstverleners (die 
meedenken in het oplossen van knelpunten) als de bewakers van het 
algemeen belang die duidelijke grenzen stellen richting de organisatoren.  
 
 
4. Geluid en Locaties 
Een groot aantal evenementen keert jaarlijks terug in dezelfde periode van 
het jaar en op ongeveer dezelfde locaties. Dit heeft geleid tot een bepaalde 
balans in de woon- en recreatiefunctie van de openbare ruimte. Zeker in de 
binnenstad geldt dat bewoners zowel plezier als overlast hebben van 
evenementen. Zoals de kadernota ook stelt, is – ondanks dit natuurlijk 
ontstane evenwicht – wel behoefte aan het normeren van het maximale 
geluidsniveau bij evenementen. Ook is het inkleuren van (het maximum 
aantal) evenementenlocaties gewenst. De kadernota geeft hieraan richting 
met drie normen en suggesties over profielen per locaties. 
 
In de geluids- en locatiematrix (bijlage 2) zijn de geluidsnormen 
gedifferentieerd en de locaties geprofileerd en gemaximeerd. Deze normen 
gelden voor muziekgeluid, stemgeluid en omroepinstallaties. Leidend in de 
differentiatie van geluidsnormen is in eerste instantie de belastbaarheid van 
de omgeving. Deze is voor een smalle gracht anders dan voor een groot 
plein. De drie maximum geluidsnormen die de kadernota geeft, zijn 
toegepast op de verschillende evenementlocaties. Voor de evenementen 
waarbij geluid een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van de activiteit is, 
geldt deze norm als maximum. Voor evenementen waarbij geluid van 
ondergeschikt belang is, kent de matrix een lager maximaal geluidsniveau 
toe. Hierdoor ontstaat een differentiatie van maximale geluidsnormen 
tussen locaties en een differentiatie van geluidsnormen tussen soorten 
evenementen per locatie. Voor een aantal evenementen die verspreid over 
verschillende locaties plaatsvindt (binnenstadsbrede evenementen) zijn 
beide hiervoor beschreven principes leidend.  
 
Een aantal keuzes voor locaties en geluid zijn hierna toegelicht. Voor de 
volledigheid wordt opgemerkt dat het hier gaat om evenementen die in de 
categorieën hoog en gemiddelde risico-verwachting vallen, in APV-termen 
‘groot evenement’ en ‘evenement’. De kleine evenementen, met een 
meldingsplicht, vallen buiten deze matrix. 
 

NB. In het coalitieakkoord 'Ruimte Zien en Ruimte Maken' is het 
volgende opgenomen: 'De gemeente verruimt de mogelijkheden 
voor live optredens in horecagelegenheden van 8 naar 12 keer per 
jaar.'. Omdat de vrijstelling voor live optredens in de horeca wordt 
geregeld in de APV, zal dit aan de orde komen bij de behandeling 
van het aanpassingsvoorstel van de APV en niet in deze nota. 

 
4.1 Geluid 
Beleving van geluid 
Er is geen evenement denkbaar waarbij geen geluid wordt geproduceerd. 
Er is altijd sprake van geluid: stemgeluid van bezoekers, muziek (al dan niet 
versterkt), gebruik van omroepinstallaties, geluid van attracties, geluid van 
voertuigen van komende en vertrekkende bezoekers enzovoorts. 
Geluidshinder of -overlast als gevolg van een evenement is dus een zeer 
belangrijk aspect, zeker omdat geluidhinder schadelijke gevolgen kan 
hebben voor de volksgezondheid. Een aandachtspunt is dat geluidsbeleving 
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subjectief is; geluid dat de ene persoon als prettig ervaart, kan door een 
andere persoon als hinderlijk ervaren worden.  
 
Differentiatie naar evenementenlocatie en soort evenement  
Met de kadernota en de locatiematrix in bijlage 2 wordt evenementengeluid 
voor het eerst stadsbreed vastgelegd. De normen die in de kadernota staan, 
zijn in de matrix gedifferentieerd voor het soort evenementen om te komen 
tot een evenwichtige geluidsbelasting op de omgeving. De geluidsnormen 
gelden overigens uitsluitend voor de evenementen, dus niet voor geluid dat 
tijdens het opbouwen en afbreken ontstaat. Aan het einde van het 
evenementenseizoen 2009 wordt gekeken welke ervaringen zijn opgedaan 
met deze normen. Mogelijk leidt dit tot bijstelling van de normen of het 
uitbreiden van de normen naar overige activiteiten gekoppeld aan het 
evenement (bv. op- en afbouwactiviteiten). 
 
Meetpunt: altijd op de dichtstbijzijnde gevel 
In de kadernota wordt een aantal geluidsnormen op 25 meter van de 
geluidsbron vastgelegd (en andere normen gelden op de dichtstbijzijnde 
gevel). Bij de uitwerking van de norm ’25 meter van de geluidsbron’ bleek 
regelmatig dat 25 meter van de bron onvoldoende bescherming tegen 
geluidsoverlast geeft omdat het meetpunt bijvoorbeeld achter een woning 
kwam te liggen. In dergelijke situaties het controleren van geluidsniveau’s 
praktisch onmogelijk omdat de woning een deel van het geluid afschermt. 
Voor de eenduidigheid, voldoende bescherming tegen geluidsoverlast en 
uitvoerbaarheid van de geluidsmetingen wordt daarom voorgesteld altijd op 
de dichtstbijzijnde gevel te meten. 
 
NB.  De geluidsnormen worden gemeten overeenkomstig de ‘handleiding 

meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999)’. Dit houdt onder 
andere in dat er een correctie voor muziekgeluid (+10 dB(A)) en 
eventuele gevelcorrectie (-3 dB(A)) wordt toegepast.  

 
Meerdaagse evenementen en locaties buiten de Binnenstad 
Er zal maatwerk voor geluidsnormen worden toegepast voor evenementen 
die langer duren dan 1 of 2 dagen of evenementen in Kerkpolder, Delftse 
Hout en Abtswoudse park.  
 
4.2 Locaties 
Delft kent een aantal locaties waar regelmatig evenementen plaatsvinden. 
Deze evenementen vinden voornamelijk in de binnenstad plaats. Hoewel 
allen historisch, hebben alle pleinen hun eigen karakter. Zo wordt 
bijvoorbeeld de Markt omschreven als ‘de huiskamer van Delft’ en kent het 
Doelenplein een duidelijke mediterrane sfeer (meer beschrijvingen in bijlage 
1). In het benoemen van het aantal en soort evenementen is met deze 
onderscheidende karakters rekening gehouden. Op basis van ervaringen 
met evenementen in de afgelopen jaren is onderzocht welke locaties binnen 
Delft overwegend geschikt zijn voor het houden van evenementen in de 
openbare ruimte. Hierin zijn de volgende aspecten betrokken: 
 

 de (positieve en negatieve) ervaringen die zijn opgedaan met de 
jaarlijks terugkerende evenementen; 
 de ingekomen klachten naar aanleiding van gehouden 

evenementen; 
 de aard van de evenementen, waaruit soms een bepaalde 

locatiebehoefte automatisch voortvloeit;  
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 de uitgangspunten uit de kadernota  
 de ‘geschiktheid’ van locaties waarop een openlucht evenement kan 

plaatsvinden. 
 
NB. In de kadernota is vastgelegd dat Delft zich gaat inspannen om één 

groot stadsbreed evenement naar Delft te krijgen. Hiermee is 
rekening gehouden in deze locatiematrix. Naar de locatie van de 
najaarskermis wordt op dit moment gekeken. De voor- en nadelen 
van de najaarskermis op Lijm en Cultuur worden in beeld gebracht 
en in het voorjaar van 2009 besproken.  

 
Maximaal aantal locaties – maximum aantal evenementen per locatie 
Gelet op de ervaringen die de gemeente heeft en de algemene 
belangenafweging die zij maakt in het combineren van de verschillende 
functies van de openbare ruimte worden behalve de genoemde locaties 
binnen de gemeente Delft geen andere locaties geschikt geacht voor het 
houden van evenementen. Daarnaast wordt geoordeeld dat, zoals de 
praktijk uitwijst, met de genoemde locaties in voldoende mate wordt 
voorzien in de locatiebehoefte van de organisatoren van dergelijke 
evenementen.  
 
Delft profileert zich steeds sterker als ‘stad aan het water’. Mogelijk betekent 
dit in de toekomst dat activiteiten op het water te kenmerken zijn als 
evenement. Wet- en regelgeving die het gebruik op het water regelen, 
voorzien ook in dergelijke activiteiten (o.a. VOGD en BPR). Als op de wal 
gerelateerde activiteiten plaatsvinden, is dit in de huidige praktijk vaak 
kleinschalig en is het regime van melden voldoende (dus geen maximering 
in locatie- en geluidsmatrix van toepassing). Mocht dit in de toekomst niet 
langer van toepassing zijn, dan van de hardheidsclausule (zie 9) gebruik 
gemaakt worden en worden voorgesteld om de matrix aan te passen. 
 
Maximum soort 
In de locatiematrix is per soort evenement een maximum opgenomen om in 
het aantal evenementen per locatie een spreiding in de onderscheidende 
soorten evenementen aan te brengen. Het benoemen van maxima per soort 
geeft echter geen ‘reservering’ voor deze soorten. In het algemeen geldt het 
principe dat hoe vroeger de aanvragen binnenkomen, hoe meer kans is op 
het kunnen gebruiken van de locatie/dag. Hierdoor is er voldoende 
gelegenheid, ook voor nieuwe – niet in de matrix opgenomen soorten – 
 evenementen, om in Delft georganiseerd geworden.  
 
NB. Het is juridisch niet mogelijk om met regulerende instrumenten 

(APV) de kwaliteit van evenementen te beïnvloeden. Dit leidt 
namelijk tot onzorgvuldig bestuurlijk handelen met een groot 
juridische afbreukrisico. Andere gemeenten zoals Maastricht en Den 
Bosch zijn inmiddels afgestapt van dit principe.  

 
Voorrang soort evenement 
Als sprake is van twee of meer aanvragen om vergunning voor een 
evenement/activiteit gelijktijdig op dezelfde datum en locatie, moet worden 
afgewogen en bepaald welke aanvraag wel en welke niet wordt 
gehonoreerd. De gemeente streeft richting evenementenorganisaties een 
eenduidig geluid te laten horen. Hieruit volgt dat ondernemers die al jaren in 
Delft evenementen organiseren, de ‘vaste gebruikers’, en ook vaak subsidie 
ontvangen, voorrang krijgen boven andere organisatie. Hiermee is ook 
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aansluiting met de benoemde basisevenementen uit de nota ‘Subsidiebeleid 
grote evenementen en festivals 2009 – 2012’, zij hebben voorrang op de 
aangevraagde locaties. Daar waar twee subsidieontvangende organisaties 
dezelfde datum en locatie aanvragen geldt de datum waarop de schriftelijke 
aanvraag bij de gemeente is ontvangen (wie het eerst komt, het eerst 
maalt).  
 
4.3 Bijzondere locaties  
Een aantal locaties in de stad waar ook evenementen gehouden worden, 
nemen een aparte positie in. Deze locaties (Lijm en Cultuur, Sportpark 
Grotius en de TU-wijk) vallen daarom buiten de reikwijdte van deze 
paragraaf. 
 
 
5. Eindtijden 
Voor zowel organisatoren, bezoekers, omwonenden als de 
hulpverleningsdiensten is het belangrijk om duidelijk te zijn over het einde 
van het evenement. Er zijn goede ervaringen met het gefaseerd stoppen 
van verschillende activiteiten die onderdeel uitmaken van het evenement: 
eerst de muziek uit, vervolgens het schenken van dranken stoppen en tot 
slot het definitief einde van het evenement. In praktijk is het effect van een 
dergelijke aanpak dat bezoekers geleidelijk en niet massaal het evenement 
verlaten waardoor de eventuele overlast of hinder van het vertrekkende 
publiek minder is. In een tabel samengevat, levert dit het volgende beeld op: 

Tabel 2: Eindtijden van evenementen(activiteiten) 

 Tijdstip einde 
muziek: 

Tijdstip einde 
drankverstrekking: 

Tijdstip einde 
evenement: 

Evenementen op 
zondag t/m 
donderdag 

23.30 uur 24.00 00.30 

Evenementen op 
vrijdag en zaterdag 00.30 uur 01.00 uur 01.30 uur 

 
 
6. Schone stad tijdens en na evenementen 
In de kadernota is het principe ‘de vervuiler betaalt’ vastgelegd. In het 
algemeen is dit principe goed toepasbaar op de evenementen die in Delft 
plaatsvinden. Op dit moment gaat de gemeente er vanuit dat dit ook geldt 
voor evenementen waar bezoekers en niet-bezoekers van het evenement 
met elkaar mengen. Het resultaat wordt één jaar bijgehouden na één jaar 
geëvalueerd.  
 
 
7. Conflictregel regulier gebruik en gebruik door evenementen 
Huwelijken kunnen maximaal 2 jaar van tevoren worden vastgelegd bij de 
gemeente. Het gebruiken van de locatie Stadhuis kan conflicteren met 
evenementen op de Markt als de evenementen zoveel geluid produceren 
dat het feitelijk onmogelijk is om elkaar onversterkt te verstaan in het 
Stadhuis. In principe wordt bij het vastleggen van huwelijken rekening 
gehouden met de grote, jaarlijks terugkerende, evenementen op de Markt 
omdat deze zeer regelmatig op dezelfde data plaatsvinden.  
 
Echter, als deze evenementen in tijd gaan schuiven, kunnen er conflicten 
optreden. Bij het verschuiven dient de evenementenorganisator rekening te 
houden met de afspraken die met aanstaande bruidspa(a)r(en) zijn 

  12/25 



gemaakt. De belangen moeten tegen elkaar afgewogen worden. Er wordt 
gekeken in hoeverre geschikte alternatieve trouwlocaties in Delft 
beschikbaar zijn. Daarnaast kan de evenementenorganisator bijdragen in 
financiële onkosten die gemaakt worden met de verplaatsing in 
trouwlocatie.  
 
 
8. Toezicht en handhaving 
In het voorafgaande deel van dit Integraal evenementenmodel is uitgebreid 
ingegaan op activiteiten die tijdens de voorbereiding van evenementen 
plaatsvinden. Hierin is de verantwoordelijkheden die de organisator heeft 
voor, tijdens en na het evenement een belangrijk gespreksonderwerp en de 
reden waarom de gemeente hecht aan een goede relatie met de 
organisatoren.  
Om daadwerkelijk te kunnen constateren of een organisator zich houdt aan 
de gemaakte afspraken, die uiteindelijk in de evenementenvergunning 
worden vastgelegd, is controle noodzakelijk. De gemeente kent 
verschillende vakteams die toezicht houden op de onderdelen uit de 
evenementenvergunning. En daarnaast heeft de politie een taak in het 
handhaven van de openbare orde en veiligheid in het algemeen. Aangezien 
de politiecapaciteit ook een beperkte capaciteit heeft, is de voorbereiding 
essentieel en activiteiten in een vroegtijdig stadium afgestemd. Hiermee is 
toezicht en handhaving een onmisbaar maar wel nadrukkelijk sluitstuk van 
het Integraal evenementenmodel.  
Een overzicht van thema’s, soort incidenten en eerste maatregelen staat in 
het toezichts- en handhavingschema voor evenementen (bijlage 3). Het 
eventuele vervolg op maatregelen uit dit schema is terug te vinden in het 
algemene Delftse Handhavingsscenario dat richting geeft aan 
bestuursrechtelijk handhaven. Daarnaast zullen de betrokken gemeentelijke 
vakteams, na besluitvorming over dit model, werkafspraken maken worden 
die worden vastgelegd in DVA’s. 
 
8.1 Uitgangspunten toezichts- en handhavingsschema  
De verschillende thema’s zoals die hiervoor zijn behandeld komen uiteraard 
ook terug bij toezicht en handhaving. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij de al gebruikte systematiek voor de horeca. Dit betekent dat 
bij de verschillende thema’s ‘soorten incidenten / overtreding’ benoemd zijn 
en ‘maatregelen’ die daarop volgen.  
 
Aangezien evenementen op een aantal gebieden verschillen van horeca, 
wordt aanvullend in dit handhavingscenario voor een aantal thema’s 
gewerkt met het onderscheid tussen: 

 
- toezichtsactiviteiten voor, tijdens en na het evenement 
- incidenten en overtredingen in het eerste en opeenvolgende 

jaren/dagen 
 
8.2 Thema’s 
Bij evenementen is voor verschillende thema’s aandacht.  

A. geluid 
B. tijdelijke bouwwerken 
C. schoon 
D. locatie 
E. parkeren 
F. veiligheid 

  13/25 



 
8.2.1 Geluid 
De gemeente ziet toe op de naleving van geluidsnormen die zijn 
opgenomen in de evenementenvergunning (gebaseerd op de locatiematrix). 
Waar nodig zal gehandhaafd worden. Uitgangspunt hierbij is het meten van 
het geluid waarna de eventuele omvang van de overtreding wordt 
vastgesteld. Het kalenderjaar 2009 is een pilot-jaar waarin proefgedraaid 
wordt met de handhavingstrategie zoals beschreven in bijlage 4. 
 
8.2.2 Tijdelijke bouwwerken 
Onder tijdelijke bouwwerken wordt verstaan: podia, tenten, tribunes etc.. De 
Bouwverordening van de gemeente Delft (art. 1.1), de Woningwet - Verbod 
op strijd Bouwbesluit (art. 1b, lid 1 onder a en b) en Aanwijzingen 
Bouwbesluit als AmvB (art. 2, lid 1 en 2) en Bouwbesluit (art. 1.13, lid 1). 
Voor dit type bouwwerken is geen vergunning noodzakelijk. Er zijn wel 
voorschriften opgesteld: 
 
Voorafgaand aan het evenement moeten de leverancier en de bouwer 
certificaten overleggen waaruit blijkt dat resp. de materialen en ontwerpen 
deugdelijk zijn en dat zij op een correcte wijze opbouwen. Bij een standaard 
ontwerp van een bouwwerk worden de tekeningen, berekeningen en 
certificaten van het bouwwerk gevraagd. Bij een speciaal ontwerp worden 
tekeningen en berekeningen van een constructeur gevraagd. 
 
Tijdens de opbouw moet het bouwboek van het bouwwerk aanwezig zijn. 
Voor speciale constructies of afwijkingen moeten de tekeningen en 
berekeningen van de leverancier van het materiaal of de constructeur er 
zijn. Aan de constructie moeten labels zitten met een paraaf van controle of 
deze moeten afgetekend zijn in het bouwboek. Tijdens het opbouwen moet 
minimaal één controle op de juiste uitvoering door een gecertificeerd bedrijf 
plaatsvinden. De naam en contactgegevens van dit bedrijf moeten per direct 
beschikbaar zijn.  
 
Als gebreken worden geconstateerd in de constructieve veiligheid van de 
tijdelijke bouwwerken wordt dit beschouwd als een spoedeisend geval. Bij 
een overtreding van de voorschriften wordt (waar de situatie het toelaat) 
met een mondelinge vooraankondiging gewerkt en een korte 
begunstigingstermijn. Als de overtreding blijft voortbestaan, volgt direct 
bestuursdwang en mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 
(Grondslag is art. 100 Woningwet, art. 125 Gemeentewet en afdeling 5.3 
Awb) 
 
8.2.3 Schoon 
Het kwaliteitsbeeld van de locatie waar het evenement zich afspeelt, is altijd 
conform het beeldbestek bij oplevering door de gemeente. Het principe van 
‘de vervuiler betaalt’ betekent dat de organisator verantwoordelijk is voor de 
vervuiling van de evenementenlocatie. Als voor, tijdens of na het evenement 
vervuiling van de locatie ontstaat wordt de organisator hierop 
aangesproken. De organisator moet het vuil verwijderen, als hier geen 
gehoor aan gegeven wordt, volgt een proces verbaal. Waar nodig wordt de 
beheerder van de openbare ruimte ingeschakeld en kunnen de 
werkzaamheden voor rekening van de organisator worden uitgevoerd. 
(Uitzondering hierop is de categorie evenementen waarvoor de gemeente 
schoonmaakt en het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet geldt.) 
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8.2.4 Locatie 
De locatie waar het evenement zich afspeelt, is begrensd (eventueel met 
een kaart toegelicht in de vergunning). Zowel voor, tijdens als na afloop 
wordt gecontroleerd of de organisator niet meer dan de toegewezen ruimte 
in beslag neemt en zich houdt aan de afgesproken periode van op- en 
afbouw. Op het innemen van meer ruimte wordt de organisator 
aangesproken, als de aanwijzingen niet opgevolgd worden, volgt mogelijk 
een proces-verbaal. Ook kan de beheerder ingeschakeld worden als een 
risico op schade ontstaat. 
 
Ook wordt gekeken in hoeverre obstakels hinderlijk aanwezig zijn. Bij 
gemeentelijke eigendommen wordt de beheerder ingeschakeld om tot 
(tijdelijke) verwijdering over te gaan. Andere obstakels moeten op 
aanwijzing door de organisator verwijderd worden, waar aanwijzingen niet 
opgevolgd worden, volgt mogelijk een proces-verbaal. 
 
8.2.5 Parkeren 
De locatie wordt, indien noodzakelijk, vrij van geparkeerde auto’s en fietsen 
opgeleverd. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de 
evenementenorganisatie voorop. Voorafgaand aan het evenement geldt 
voor auto’s of fietsen die op de locatie geparkeerd zijn dat er een redelijke 
termijn wordt gegeven om de voertuigen elders te parkeren. Na het aflopen 
van de termijn worden nog aanwezige auto’s geverbaliseerd, waar er 
sprake is van gevaar of hinder worden ze verplaatst of weggesleept. 
Voorafgaand aan het evenement wordt ook toezicht gehouden op 
(vracht)auto’s die materialen leveren die noodzakelijk zijn voor de opbouw 
van het evenement. Uitgangspunt is dat voldoende ruimte vrijgelaten wordt 
voor de passage van hulpdiensten.  
 
Als tijdens het evenement auto’s zonder vergunning of ontheffing zich op de 
locatie bevinden, wordt de bestuurder hierop aangesproken. Zonodig wordt 
proces verbaal opgemaakt. Auto’s en fietsen die fout geparkeerd zijn tijdens 
het evenement krijgen proces verbaal en worden, als ze gevaarlijk of 
hinderlijk geparkeerd staan, resp. weggesleept en verplaatst. Organisatoren 
die een ontheffing hebben gekregen om tijdens een evenement te parkeren, 
kunnen uiteraard wel parkeren. 
 
8.2.6 Veiligheid 
De veiligheid van het verkeer van en naar het evenement moet goed 
geregeld zijn met onder andere een bebordingsplan. Voorafgaand aan het 
evenement wordt gecontroleerd of het plan aanwezig is en is uitgezet. Voor 
hulpdiensten geldt dat toegangswegen altijd vrijgehouden moeten worden. 
Als dit niet het geval is wordt de politie ingeschakeld. Voor, tijdens en na het 
evenement wordt ook gekeken in hoeverre de doorstroming van het verkeer 
in orde is. In onveilige situaties wordt geverbaliseerd en zo nodig verplaatst 
of weggesleept.  
 
De veiligheid van voetgangers en fietsers moet tijdens het evenement 
gewaarborgd zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de organisator hierop 
aangesproken. Eventueel wordt de beheerder van de openbare ruimte 
ingeschakeld om voor rekening  van de organisator maatregelen te nemen.  
 
Eventueel aanwezige stroomkabels moeten afgedekt zijn (mogelijk met 
kabelgoten, - bruggen of -matten) zodat geen onveilige situaties ontstaan 
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voor het publiek. Hierop wordt zowel voor, tijdens en na het evenement op 
gecontroleerd.  
 
 
9. Hardheidsclausule 
De burgemeester is bevoegd van (de uitgangspunten uit) het Integraal 
evenementenmodel af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid 
voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit 
beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit 
beleid is opgesteld. 
 
Onderliggend beleid laat voorts onverlet dat de burgemeester in het belang 
van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de 
verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de 
zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen 
gemotiveerd van dit beleid kan afwijken. 
 
 
10. Voorstellen, doorontwikkeling en evaluatie 
In het Integraal evenementenmodel is een aantal voorstellen opgenomen. 
Deze worden hieronder herhaald. Daarnaast zal in 2009 verder invulling 
gegeven worden items die in dit model opgenomen zijn. Onder 
‘doorontwikkeling’ is dit beschreven. In 2009 en 2010 zal met het model 
gewerkt worden. De ervaringen die in deze jaren wordt opgedaan zouden 
kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van het model. De wijze 
waarop dit gebeurt, is beschreven onder ‘evaluatie’. 
 
Voorstellen 
Het college van B&W besluit om … 
 
(…) jaarlijks in november een overzicht met grote evenementen voor het 
kalenderjaar daaropvolgend te publiceren en in februari van het betreffende 
kalenderjaar een zo volledig mogelijk overzicht te publiceren zodat 
hulpdiensten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. 
(Ingangsdatum: evenementenseizoen 2010) 
 
(…) de gedifferentieerde geluidsnormen (op de dichtstbijzijnde gevel) en 
genoemde evenementenlocaties uit de locatie- en geluidsmatrix bij 
evenementen te hanteren om een goede balans in woon- en 
recreatiefunctie van de openbare ruimte te realiseren.  
(Ingangsdatum: evenementenseizoen 2010 – mogelijk nog 2009 bij aanvragen 
ingediend na besluit B&W) 
 
Voor de aanpassingen in de APV wordt het reguliere jaarlijkse traject 
gevolgd. Op 1/1/2010 zullen de wijzigingen ingaan over de categorieën 
evenementen (en de regels die gelden) en het uitbreiden van vrijstelling van 
de geluidsnormen voor horeca.  
 
Doorontwikkeling 
Onderzoek in hoeverre leges en precarioaanslagen gebundeld kunnen 
worden aangeboden aan de evenementenorganisator. 
 
Op grond van het centrale begrip ‘risico-verwachting’ de ontwikkeling van de 
risico-matrix openbare ruimte (model van L&C als basis).  
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Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor toelichting op onderscheiden 
categorieën en reguleringssystematiek. 
 
Betrokken vakteams en hulpdiensten werken toezichts- en 
handhavingactiviteiten uit en leggen deze vast in DVA’s. 
 
Ontwikkeling van een digitaal Delfts Handboek evenementen 
 
Evaluatie 
In 2010 wordt de geluids- en locatiematrix geëvalueerd. Hierin wordt onder 
ander meegenomen: 

- wat zijn de ervaringen met de geluidsnormen uit de matrix? 
- is behoefte aan het normeren van op- en afbouwactiviteiten? 
- Is locatie voldoende flexibel om nieuw aanbod te faciliteren? 
- zijn extra locaties nodig voor watergebonden wal-activiteiten? 

 
In 2010 wordt ook gekeken of het principe ‘de vervuiler betaalt’ goed 
toepasbaar is bij evenementen waar bezoekers en niet-bezoekers van het 
evenement met elkaar mengen.  
 
Eind 2011 wordt het volledige Integrale evenementenmodel geëvalueerd. 
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Bijlage 1 Toelichting locatiekeuzes  
 
A. De Binnenstad   
De historische binnenstad van Delft vormt een mooi decor voor bepaalde 
evenementen. De binnenstad kent een combinatie van horeca, winkels en woningen. 
Een aantal pleinen en grachten is zeer populair voor het organiseren van 
(grootschalige) evenementen. Hoewel allen historisch, kennen de verschillende 
pleinen in de binnenstad wel allemaal hun eigen karakter. 
 
De Markt is het grootste binnenstedelijke plein van Delft en wordt vaak 
omschreven als de huiskamer of het visitekaartje van Delft. Dit historische plein 
heeft veel uitstraling en is van grote toeristische waarde en uitermate geschikt en 
aantrekkelijk voor evenementen die het imago van Delft versterken. De populariteit 
van de Markt als evenementenlocatie is onder de organisatoren van evenementen 
bijzonder groot. 
 
De Beestenmarkt is een levendig plein, bekend als uitgaanslocatie en daardoor 
geschikt om ‘een feestje’ te houden. Om het plein is een groot aantal 
horecaondernemingen die ook terrassen op het plein en langs de gevel hebben staan. 
De terrassen en de karakteristieke bomen zorgen voor een gezellige en intieme 
sfeer, die een gemêleerd publiek aantrekt. De locatie is bij uitstek geschikt voor 
evenementen zoals de schaatsbaan en het jazzfestival, die de levendige sfeer van het 
plein versterkten. 
 
Het Doelenplein is een kleiner en intiem plein. De sfeer die het plein uitstraalt valt 
te kenmerken als cultureel en mediterraan/Frans. De restaurants op dit plein sluiten 
steeds meer aan bij deze sfeer. Het Doelenplein is daarmee specifiek geschikt voor 
kleinschalige evenementen van culturele aard, maar wordt ook als deellocatie voor 
binnenstadsbrede evenementen gebruikt.  
 
Het Heilige Geestkerkhof (en omgeving Oude Kerk) wordt enerzijds door de lokale 
horeca gebruikt als evenementenlocatie en anderzijds door grote publiekstrekkers 
onder de evenementen (zoals theaterfestival Mooi Weer Spelen). Aandachtspunt bij 
deze locatie is dat de weg (hoewel het deel uitmaakt van de openbare ruimte) voor 
een groot deel in eigendom (in erfpacht overgedragen aan de gemeente Delft) is van 
de Hervormde Gemeente. Indien organisatoren gebruik willen maken van deze 
ruimte dienen zij van tevoren bij het kerkbestuur schriftelijk toestemming voor het 
gewenste gebruik aan te vragen. Alleen na verkregen, schriftelijke, toestemming 
mag er daadwerkelijk gebruik gemaakt worden van dat deel dat eigendom van de 
kerk is. 
 
Het Sint Agathaplein wordt een aantal malen per jaar gebruikt voor evenementen. 
Het gaat hierbij om een aantal activiteiten met podia en muziek als onderdeel van 
binnenstadsbrede grote evenementen. Zo is het Orange Sunfestival onderdeel van 
Koninginnedag en wordt de locatie ook bij de Mooi Weer Spelen gebruikt.  
 
Het Bastiaansplein is een relatief nieuwe locatie, die na de bouw en in gebruik 
name van het Zuidpoortgebied hoofdzakelijk in gebruik was/is voor braderieën en 
commerciële activiteiten, zoals productsampling en reclameacties. Daarnaast wordt 
er ook regelmatig gebruik van gemaakt voor andere doeleinden zoals evangelisatie. 
Incidenteel worden er activiteiten met muziek georganiseerd. Na de herinrichting 
van het plein met boom- en plantbakken (najaar 2007) is een deel van het gebruik, 
zoals tot nu toe heeft plaats gevonden, niet meer of slechts beperkt mogelijk. 
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De Paardenmarkt wordt uitsluitend gebruikt voor de Koninginnekermis, die rond 
30 april (Koninginnedag) wordt gehouden. Zeer incidenteel wordt er door een 
groter publieksevenement (MWS) gebruik gemaakt van de Paardenmarkt als 
deellocatie. De naast de Paardenmarkt gelegen omsloten ruimte van de dependance 
van het Legermuseum is de afgelopen jaren drie keer in gebruik geweest voor 
evenementen. 
 
De Burgwal en Brabantse Turfmarkt worden incidenteel gebruikt als deellocatie bij 
de grotere festivals en Koninginnedag. Meestal als speelplek voor 
straattheatergezelschappen tijdens de Mooi Weer Spelen en een enkele keer voor 
een podium met muziek (Jazzfestival). Daarnaast veel activiteiten op het gebied van 
reclame, zoals promotie- en samplingacties. 
 
De Hippolytusbuurt wordt hoofdzakelijk gebruikt als locatie voor de kramen van 
antiek- en curiosamarkten op zaterdag en tijdens Lichtjesavond. Daarnaast is het 
vooral  een belangrijke verbindingsroute tijdens de grotere festivals (o.a. MWS, 
Jazzfestival, Koninginnedag e.d.) tussen de diverse hoofdlocaties. Vanaf medio 
2007 wordt hier, ter compensatie voor het verdwijnen van de bloemenmarkt op deze 
locatie, als nieuw initiatief een boeken- en curiosamarkt gehouden.  
 
De Nieuwstraat en de Wijnhaven zijn hoofdzakelijk in gebruik als deellocatie bij de 
grotere festivals, waarbij de Nieuwstraat er iets uitspringt. Vanuit café de Joffer is 
op het gebied van muziek ook een aantal initiatieven bekend. Dit geeft aantal malen 
per jaar een klein podium in de straat staat waar een band speelt.  
 
B. Sportveld Hugo Grotius 
Dit sportveld kent een lange traditie als locatie voor het jaarlijks festival 
‘Westerpop’, dat in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een grootschalig 
publieksevenement. Met oog op deze traditie blijft het terrein beschikbaar voor dit 
publieksevenement. Daarnaast zijn uitsluitend kleinschaliger activiteiten op 
wijkniveau (bijv. sport- en spelmiddag voor buurtkinderen) mogelijk, die aansluiten 
bij de aard en bestemming van het terrein. Het sportveld valt onder het 
Activiteitenbesluit waarin geluidsnormen zijn opgenomen.  
 
C. Recreatiegebied Delftse Hout 
De Delftse Hout is een populair recreatiegebied met een parkachtige uitstraling dat 
voor de Delftse bewoners veelvuldig wordt gebruikt. Een aantal malen per jaar 
vinden georganiseerde activiteiten plaats. Over het algemeen betreft het geen 
grootschalige publieksactiviteiten. 
 
D. Recreatiegebied Kerkpolder 
Deze locatie is gedurende een aantal jaren één maal per jaar gedurende een beperkte 
periode gebruikt ten behoeve van kennismakingsactiviteiten voor aan de TU 
gelieerde studieverenigingen . Gezien de aard (weiland) en de ligging van het 
terrein aan een smalle, toegangsweg, de ligging van een aantal voetbalvelden en 
beperkte parkeervoorzieningen, is dit gebied niet geschikt voor het organiseren van 
grootschalige evenementen, omdat daardoor o.a. de verkeersveiligheid of de 
veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht. 
 
E. Abtswoudsepark 
Het Abtswoudsepark is een open graslocatie met enkele kleinschalige 
sportvoorzieningen, gelegen tussen de wijken Tanhof-oost en Tanthof-west. De 
locatie kent goede aansluiting op het  openbaar vervoer, maar nauwelijks 
parkeervoorzieningen. De locatie is daarom hoofdzakelijk geschikt voor 
wijkgerichte activiteiten en evenementen.  
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F. Skatepark de Middenberm 
Het Skatepark ‘De Middenberm’ fungeert reeds 6 jaar als decor en locatie voor het 
jaarlijks terugkerende evenementen ‘SkateJam’. Vanwege de toeloop van publiek 
tijdens dit evenement worden beide rijbanen van de Provinciale weg afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer. De jaarlijkse autovrije dag maakt dit mogelijk. 
Omleidingroutes worden aangegeven. De Provinciale weg is een belangrijke 
doorgaande verkeersader met een min of meer regionale functie. Afsluitingen van 
deze route kunnen niet te vaak per jaar plaats vinden, waardoor slechts een beperkt 
aantal keren van deze locatie voor evenementen gebruik gemaakt kan worden.   
 
G. TU-wijk (Mekelpark) 
In de TU-wijk (Mekelpark) worden hoofdzakelijk en bijna uitsluitend aan de 
universiteit gelieerde activiteiten georganiseerd. Veelal gaat het hierbij om 
faculteitsfeesten, ontwerp- of wedstrijddagen van diverse studierichtingen, maar 
ook het universiteitbrede lustrum/jaarfeest vindt hier plaats. Hoewel de wegen in de 
TU-wijk wel als openbare weg toegankelijk zijn, is hier vanwege de 
eigendomsituatie van de wegen sprake van een privaatrechtelijke situatie. 
Activiteiten, georganiseerd door anderen dan de TU, zijn alleen mogelijk met 
voorafgaande toestemming van de TU. Op dit moment loopt er een 
vergunningsprocedure in het kader van de Wet Milieubeheer, waarin geluidsnormen 
zullen worden opgenomen.  
 
H. Lijm en Cultuur 
Het evenemententerrein ‘Lijm en Cultuur’ maakt onderdeel uit van het culturele 
complex ‘Lijm en Cultuur’ aan de Rotterdamse Weg. Dit terrein, met zijn 
industriële uitstraling en faciliteiten, leent zich uitstekend voor het organiseren van 
grotere theaterproducties, popfestivals, een circus, sportevenementen en 
bedrijfsfeesten. Het complex biedt niet alleen een 9000 m2 groot 
evenemententerrein, maar ook een verscheidenheid aan zalen en ruimten die aan het 
karakter van een evenementen kunnen bijdragen. Het terrein voorziet daarmee in 
een locatie voor evenementen waarvoor geen ruimte is in de binnenstad. Het terrein 
biedt bovendien in moderne faciliteiten voor (grote) evenementen, zoals 
krachtstroomaansluitingen, aansluiting op waterleiding en riolering en 
mogelijkheden tot verankering van tenten en andere opstallen. Woningen zijn op 
enige afstand van het terrein gelegen, waardoor omwonenden in geringere mate 
hinder of overlast zullen ondervinden. De locatie ‘Lijm en Cultuur’ is op dit 
moment bezig met een ontwikkelingstraject als evenemententerrein.  
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Bijlage 2  Locatie- en geluidsmatrix 
integraal evenementenmodel      
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34 54 1 Straattheaterfestival 90-80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 90 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 90 1 1 1 x 
  4 Jazz-festival 90 1 3 3 x 
  5 Sinterklaasintocht 90 1 1 1 x 
  6 Kennismaking TU Delft 90-80 1 5 5 x 
  7 Carnavaloptocht 90 1 1 1   
  8 Wereldculturen festival 90 1 2 2 x 
  9 Volkszang 90 1 1 1   
  10 Jeugdtaptoe(*) 90 1 1 1   
  11 Taptoe(*) 90 1 6 6   
  12 Kermis 75 1 7 7   
  13 Hardloopwedstrijd 75 1 1 1   
  14 Braderie 75 4 1 4   
  18 Themamarkt (o.a. Autosalon) 75 5 1 5   
  23 Jeu de boules 75 1 1 1   
  24-34 vrije ruimte ntb 11 1 11   
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13 14 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 80 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 75 1 1 1 x 
  4 Jazz-festival 85 1 3 3 x 
  5 Wereldculturen festival 85 1 2 2 x 

D
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  6 vrije ruimte 85 8 0,5 4   
          

17 64 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 85 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 85 1 1 1 x 
  3 Jazz-festival 85 1 3 3 x 
  5 Sinterklaasintocht 85 1 1 1 x 
  6 Kennismaking TU Delft 80 1 5 5 x 
  7 Schaatsbaan 55-65 1 40 40 x 
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  8-17 vrije ruimte 75 10 1 10   
          

40 42 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 80 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 80 1 1 1 x 
  4 Antiek en curiosamarkt 80 24 1 24   
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  5 vrije ruimte 80 13 1 13   
           
(*) dit evenement vindt één keer per 2 jaar plaats, om het jaar dus extra vrije ruimte   
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11 17 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 80 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 85 1 1 1 x 
  4 Jazz-festival 85 1 3 3   
  5 Beachvolleybal 80 1 3 3   
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  6-11 vrije ruimte 85 6 1 6   
          

4 6 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 80 1 1 1 x 
  3 Orange Sunfesti/koning 80 1 1 1 x 

S
in

t 
A

ga
th

ap
le

in
 

  4 vrije ruimte 80 1 1 1   
          

5 9 1 Kennismaking TU Delft 80 1 5 5 x 
  2 Dag van de armoede 80 1 1 1   
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  3-5 vrije ruimte 80 3 1 3   
          

8 9 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Lichtjesavond 80 1 1 1 x 
  3 Koninginnedag 80 1 1 1 x 
  4 Jazz-festival 85 1 2 2 x 
  5 Hardloopwedstrijd 85 1 1 1   
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  6 vrije ruimte 80 3 1 1   
          

12 20 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
  2 Koninginnedag 80 1 1 1 x 
  3 Jazz-festival 80 1 3 3 x 
  4 Kennismaking TU Delft 80 1 5 5 x 
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  5-12 vrije ruimte 80 8 1 8   

           
Vesteplein 12 12 1 vrije ruimte 80 12 1 12   
          
Oude Kerkstraat 1 3 1 Straattheaterfestival 80 1 3 3 x 
          
Paardemarkt 2 8 1 Kermis 75 1 7 7   
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    2 vrije ruimte 75 1 1 1   
           

Skatepark 2   1 Skatefestival 85 1       
   2 vrije ruimte 80 1       
          
Poptahof 8 48 1 Div. ivm herstructurering 90 6 1 6 x 
   7 Div. ivm herstructurering 90 2 21 42 x 
          
Delftse Hout 4 4   Nader te bepalen  m 4 1     
          
Kerkpoldergebied 4 4   Nader te bepalen m 4 1     
          
Abwoudsepark 4 4   Nader te bepalen m 4 1     
          
Sportpark Grotius     1 Popconcert pm 1 3 3   
          
Tu wijk pm pm pm pm pm pm pm pm pm

O
ve
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 L&C pm pm pm pm pm pm pm pm pm
pm ivm toepassing WMB/Activiteitenbesluit op deze locatie , M maatwerk      



 

Bijlage 3 Toezichts- en handhavingsschema 
  

 Soort overtreding / incident Maatregel 1ste overtreding Maatregel 2de overtreding 
 

Geluid Meting van de overtreding Zie bijlage 4 Zie bijlage 4 
Bouwwerken Onveilige constructie Indien de situatie het toelaat:  

• Mondelinge vooraankondiging 
bestuursdwang met korte begunstigingstermijn

• Bestuursdwang: bouwwerk mag niet 
in gebruik genomen worden 

Schoon Vervuiling • Aanspreken organisator 
• Inschakelen beheerder OR 

 

Locatie Te veel ruimte in gebruik • Aanspreken van organisatie 
• Inschakelen beheerder OR bij risico op 

schade 

 

 Hinderlijk obstakels • Eigendom gemeente: 
Verwijderen ism beheerder OR 

• Eigendom organisatie: 
Aanspreken organisator  

 

 
 
 
Eigendom organisatie: 
Proces verbaal 

Parkeren Voorafgaand: 
Geparkeerde auto’s en fietsen op locatie 

Aanspreken en termijn om auto’s en fietsen op 
andere plaats te parkeren 

Belemmert werkzaamheden niet: 
Proces verbaal 
Belemmert werkzaamheden wel: 
Verplaatsen of wegslepen  

 Tijdens: 
Geparkeerde auto’s en fietsen op locatie 

Aanspreken en proces verbaal  Allen bij gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd: 
Verplaatsen of wegslepen 

 Voorafgaand: 
Parkeren (vracht)auto’s met materialen 

  

 Tijdens: 
Auto’s zonder vergunning/ontheffing op 
locatie 

Aanspreken en proces verbaal  

Veiligheid Veilige verkeersstromen (ook 
voetgangers en fietsers) van en naar 
locatie dmv bebordingsplan 

Bebordingsplan niet aanwezig: inschakelen 
politie 
 
Niet veilig voor fietsers en voetgangers: 
• Aanzeggen tot aanpassen van de 

situatie 
• Inschakelen beheerder OR  
 

 

 Toegangswegen hulpdiensten niet 
vrijgehouden 

Aanspreken en proces verbaal  Wegslepen of verplaatsen 

 Stroomkabels niet veilig afgedekt Aanspreken   



 

Bijlage 4 Handhavingstrategie geluid 
 
Deze handhavingstragie voor de geluidsnormen wordt in het pilotjaar 2009 
uitgeprobeerd.  

 
 
Eendaags evenement 
 
Overtreding minder dan 15 dB(A) 

 Bij geluidsklacht meten 
 

 Indien overtreding (minder dan 15 dB(A)): 
Waarschuwing (direct mondeling en knop terug laten draaien; per brief 

bevestigen). 
 

 Daaropvolgend volgend jaar: 
Indien overtreding (meer of minder dan 15 dB(A)) boete opleggen; 
In het volgende jaar wordt er een begrenzer voorgeschreven in de 

evenementenvergunning. 
 

 Daaropvolgend volgend jaar: 
Begrenzer op muziekinstallatie; 
Indien wederom overtreding, dan de evenementenvergunning voor het 

volgende jaar weigeren. 
 

 Daaropvolgend volgend jaar: 
evenementenvergunning weigeren. 

 
Overtreding meer dan 15 dB(A) 

 Bij geluidsklacht meten 
 

 Indien overtreding (meer dan 15 dB(A)): 
Boete opleggen (direct mondeling aanzeggen en knop terug laten draaien; per 

brief bevestigen); 
Daaropvolgend jaar bijvoorbeeld begrenzer voorschrijven in 

evenementenvergunning; 
 

 Daaropvolgend volgend jaar: 
Indien wederom overtreding boete opleggen en evenementenvergunning voor 

het volgende jaar weigeren. 
 

 Daaropvolgend volgend jaar: 
evenementenvergunning weigeren. 

 
 



Meerdaags evenement 
 
Overtreding minder dan 15 dB(A) 

 Bij geluidsklacht meten 
 

 A - Indien overtreding (minder dan 15 dB(A)): 
Waarschuwing (direct mondeling en muziek zachter laten zetten; per brief 

bevestigen). 
 

 B - Daaropvolgende dag/jaar: 
Indien overtreding boete opleggen; 
Het volgende jaar wordt begrenzer voorgeschreven in 

evenementenvergunning; 
 

 C - Daaropvolgende dag/jaar: 
Indien overtreding wederom boete opleggen; 
Het volgende jaar wordt evenementenvergunning voor 1 jaar geweigerd; 

 
 Daaropvolgend volgend jaar: 

Vervolg van situatie A - naar situatie B 
Vervolg van situatie B - naar situatie C 
Vervolg van situatie C - evenementenvergunning weigeren. 

 
Indien de organisator zich in een daarop volgend jaar aan de geluidsnormen houdt dan 
geldt in het volgende jaar dat de handhaving weer begint bij situatie A (indien er een 
klacht binnenkomt). 

 
Overtreding meer dan 15 dB(A) 

 Bij geluidsklacht meten 
 

 A - Indien overtreding (meer dan 15 dB(A)): 
Boete opleggen (direct mondeling aanzeggen en knop terug latendraaien; per 

brief bevestigen); 
Daaropvolgend jaar bijvoorbeeld begrenzer voor schrijven in 

evenementenvergunning; 
 

 B - Daaropvolgende dag/jaar: 
Indien overtreding wederom boete opleggen; 
Voor daaropvolgende dag evenementenvergunning intrekken; 
Daaropvolgend jaar evenementenvergunning weigeren. 

 
 Daaropvolgend volgend jaar: 

Vervolg van situatie A – naar situatie B 
Vervolg van situatie B – evenementenvergunning weigeren. 

 
Indien de organisator zich in een daarop volgend jaar aan de geluidsnormen houdt dan 
geldt in het volgende jaar dat de handhaving weer begint bij situatie A (indien er een 
klacht binnenkomt). 
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