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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken omtrent de regels en het vervolgtraject voor evenementen in
Heerhugowaard.
Inleiding
Op 12 november 2018 heeft uw raad unaniem de motie “Heerhugowaard bruist van
evenementen” aangenomen. In deze motie geeft u het college een aantal opdrachten. Het
college is met deze motie aan de slag gegaan. Er is een analyse gemaakt van de processen en
trajecten rondom het organiseren van evenementen in Heerhugowaard. Met de raadsbrief van 19
april 2019 (Bij19-279) hebben wij u op de hoogte gebracht van de evaluatie van de
geluidsnormen bij evenementen en de daaraan gekoppelde vervolgacties. Met de raadsbrief van
8 mei 2019 (Bij19-206) hebben wij u geïnformeerd over de vergelijking van de
evenementenregelingen met omliggende gemeenten.
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de motie van 12
november 2018 “Heerhugowaard bruist van de evenementen”.
Kernboodschap
Evenementen-verbeter-proces
In 2017 is het college gestart met het “Evenementen-verbeter-proces”. Dit proces is via het
participatietraject opgepakt. De aftrap was een startbijeenkomst in Cool waarbij zowel burgers als
organisatoren (groot en klein) aanwezig waren. Vervolgens is op 20 november 2017 een
bijeenkomst geweest met ruim 50 organisatoren. Tijdens deze bijeenkomst is de procedure voor
het aanvragen van een evenementenvergunning besproken en zijn opentafelgesprekken
gehouden over de evenemententerreinen. Er is een schat aan aandachtspunten, tips en
mogelijke oplossingsrichtingen opgehaald.
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Sindsdien hebben we, samen met een afvaardiging van zowel professionele- als vrijwillige
evenementenorganisatoren, hard gewerkt aan het verbeteren van het evenementenproces in
Heerhugowaard.
Werkprocessen zijn verbeterd, de brieven en de vergunning zijn aangepast op taalgebruik., er is
een digitale wegwijzer die organisatoren op weg helpt bij het aanvragen van evenementen en
een digitaal aanvraagformulier. Bovendien is het “oude” evenementenbeleid ingetrokken en zijn
alle regels met betrekking tot evenementen geregeld in het bestemmingsplan
“Evenemententerreinen” en de Algemene Plaatselijke Verordening van Heerhugowaard (APV).
Veel evenementen kunnen zonder vergunning worden georganiseerd. Wij zijn trots op het
resultaat!
Deze resultaten zijn op 11 oktober 2018 interactief gepresenteerd. Van het “evenementenverbeter-proces” is een infographic gemaakt, welke als bijlage is toegevoegd.
Geluid en verschuiven van muziek evenementen – bestemmingsplan “Evenemententerreinen”
Een evenement zonder muziek, al dan niet versterkt, komt maar weinig voor. Muziek bezorgt
bezoekers van evenementen gezelligheid en verhoogt de sfeer. Geluid veroorzaakt ook hinder en
soms zelfs overlast. De gemeente heeft de rol het evenwicht te zoeken tussen levendigheid en
leefbaarheid en tussen rust en reuring. Voor evenementen moet worden vastgelegd welke
geluidsniveaus niet mogen worden overschreden. Daarnaast is het van belang duidelijk aan te
geven op welke locaties of evenemententerreinen bepaalde normen van toepassing zijn en hoe
dat wordt gemeten. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan “Evenemententerreinen”.
Na vaststelling van het bestemmingsplan en de APV hebben zich in Heerhugowaard diverse
ontwikkelingen voor gedaan met name in het “Stadshart”. Door de bouwontwikkelingen zijn de in
het bestemmingsplan opgenomen geluidsnormen niet meer haalbaar. Dat geldt voor zowel het
Coolplein als het Stadsplein. Hierdoor kunnen evenementen als Popweekend en Zomertoer hier
niet meer gehouden worden. Door deze ontwikkelingen zijn deze evenementen verhuisd naar het
evenemententerrein ’t Kruis. Echter, het bestemmingsplan laat deze meerdaagse evenementen
op die nieuwe locatie niet toe. Daarnaast is er een nieuw evenement bijgekomen Heerhugowaard
Live. Dit evenement vraagt grote namen (bands). Door de minimale eisen van de bands ten
aanzien van geluid, kan het evenement niet voldoen de gestelde geluidsnorm. Deze ontwikkeling
levert ook strijd op met het bestemmingsplan. Het gaat om het aantal evenementen, de
muziekcategorie en de geluidsnormen. In 2019 is door het college een ontheffing voor verleend,
maar het moet ook geregeld worden in het bestemmingsplan.
Op 20 februari 2018 is het bestemmingsplan Evenemententerreinen vastgesteld. Tijdens de
vaststelling in de gemeenteraad is afgesproken de geluidsnormen die in het bestemmingsplan
zijn opgenomen te evalueren. De evaluatie is uitgevoerd door gemeente Heerhugowaard.
De conclusie van de evaluatie is dat evenementen op harde terreinen (omgeven door bebouwing
en op korte afstand van woningen) niet kunnen voldoen aan de geluidsnormen uit het
bestemmingsplan. Op zachte terreinen blijft het evenementengeluid over het algemeen wel onder
de norm. Met uitzondering van evenemententerrein ’t Kruis. Over deze evaluatie hebben wij u
eerder geïnformeerd.
Stikstofproblematiek en COVID 19
Sinds vorig jaar speelt ook de stikstof kwestie voor evenementen. Hierbij moet u denken aan
bijvoorbeeld verkeersbewegingen die van invloed zijn op de nabij gelegen natuurgebieden. Om
Heerhugowaard bruisend te houden hebben we een extern bureau benaderd om een
stikstofonderzoek te doen om de gevolgen voor de evenementen in kaart te brengen. Om zo op
voorhand al te kunnen bepalen wat de grens is en welke evenementen zo door kunnen gaan
(geen gevolgen op de natuurgebieden) en in welke gevallen er een aanvullend stikstofonderzoek
nodig is. Op die manier proberen we duidelijkheid te scheppen en snelheid in de afhandeling van
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evenementenaanvragen te creëren. Echter, de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID19 hebben dit traject onderbroken.
De situatie is door de Coronacrisis volledig gewijzigd. Alle evenementen waren in eerste instantie
stilgelegd tot 1 september 2020. Sinds 1 juli 2020 zijn evenementen niet meer verboden. Wel
gelden er voor samenkomsten (waaronder ook evenementen vallen) strenge regels.
Aanpassen bestemmingsplan “Evenemententerreinen”
Om in 2021/2022 grote evenementen te kunnen faciliteren zal het bestemmingsplan
“Evenemententerreinen” moeten worden aangepast. Er is onderzocht om dit binnen de
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk op te pakken. Echter, gezien het
belang voor een goede doorgang van evenementen in 2021 in Heerhugowaard is besloten geen
risico’s te nemen op mogelijke vertragingen en is gekozen om het bestemmingsplan voor
Heerhugowaard met voorrang op te pakken. Dit kan dan voor Langedijk prima als basis dienen,
zodat beide bestemmingsplannen op dezelfde wijze zijn opgepakt en in een later stadium
gemakkelijk kunnen worden samengevoegd. Over de planning wordt uw raad nog geïnformeerd.
Ook wordt uw raad te zijner tijd geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp
bestemmingsplan. Tenslotte zal aan uw raad een bestemmingsplan worden aangeboden.
Consequenties
Kennisnemen van de huidige stand van zaken rondom de evenementen in Heerhugowaard en de
trajecten die lopen.
Communicatie
De informatie uit deze raadsbrief wordt ook gedeeld met de evenementenorganisatoren in een
nieuwsbrief.
Vervolg
Het college zal met een “evenementennieuwsbrief” alle organisatoren op de hoogte brengen en
houden van actuele ontwikkelingen.
Verder wordt aan het begin van het evenementenseizoen (februari) een startbijeenkomst
georganiseerd voor alle organisatoren en belanghebbenden. Ook organiseren we aan het einde
van het seizoen (oktober) een bijeenkomst om te evalueren.
Op deze wijze verwachten wij knelpunten bij het organiseren van evenementen snel te kunnen
signaleren. Dan kunnen wij gericht actie ondernemen zodat “Heerhugowaard bruist van
evenementen”. Gelet op alle in deze brief geschetste ontwikkelingen vraagt dat een gezamenlijke
inspanning.
Bijlage(n)
Infographic
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