Procedureregels inzake behandeling concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen
in Edam-Volendam
Gelet op artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening;
Mede gelet op het besluit van 27 juni 2002 houdende vaststelling van de “Beleidsnota
Evenementenbeleid”, waarin het evenementenbeleid voor de gemeente Edam-Volendam is
neergelegd, alsmede het besluit van 1 juli 2004 inzake “Evaluatie Evenementenbeleid”;
Overwegende:
Dat onder concurrerende aanvragen wordt verstaan: aanvragen voor evenementenvergunningen die
betrekking hebben op eenzelfde dag, tijd en plaats;
dat het niet altijd mogelijk is voor eenzelfde dag, tijd of plaats meerdere evenementenvergunningen te
verlenen;
dat het wenselijk is procedureregels op te stellen voor de behandeling van concurrerende aanvragen;
dat de toepassing van de regels eind 2008 wordt geëvalueerd;
Procedureregels concurrerende aanvragen gemeente Edam-Volendam
1. Aanvragen die worden ingediend, worden in beginsel op volgorde van binnenkomst
behandeld. Wanneer voor een bepaalde dag en plaats een vergunningaanvraag in
behandeling is, worden nieuwe aanvragen “in de wacht gezet”. Mocht niet tot
vergunningverlening worden overgegaan, dan wordt een volgende aanvraag in behandeling
genomen. Wachten met behandeling (en vergunningverlening) totdat alle mogelijke
aanvragen binnen zijn, is in verband met de benodigde voorbereidingstijd geen werkbare
optie.
2. Bij aanvragen die vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement worden
ingediend, geldt de onder punt 1 genoemde regeling (wie het eerst komt, die het eerst maalt)
niet. Deze aanvragen worden allen in behandeling genomen waarbij achtereenvolgens de
stappen genoemd onder punt 3 worden doorlopen.
3. Bij concurrerende aanvragen worden onderstaande stappen doorlopen, waarbij bij elke stap
aanvragen kunnen afvallen.
a. Aanvragen screenen aan de evenementenkalender.
De aanvragen worden bekeken in het licht van de evenementenkalender. Een
terugblik op de evenementenkalender van de afgelopen jaren leert dat sommige
dagen/periodes een eigen thema kennen: Koninginnedag, Kaasmarkten,
Volendammer Dag, Waterdag, Muziekdag, Kermis, Sinterklaas, Kerst. Bij
concurrerende aanvragen zal een evenement passend in het thema voorrang krijgen
boven een andere aanvraag die niet binnen het thema past.
b. Gelegenheid bieden tot aanvulling van onvolledige aanvragen.
Het komt regelmatig voor dat alleen een datum, tijd en plaats wordt doorgegeven. Bij
concurrerende aanvragen wordt de aanvragers gevraagd om de aanvragen zodanig
uit te werken dat de burgemeester zich een oordeel kan vormen over de
aangevraagde evenementen. Aanvragen die niet binnen de afgesproken termijn zijn
aangevuld, worden niet verder in behandeling genomen (artikel 4:5 AWB).
c. Algemene toets artikel 2.2.2., lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening.
De concurrerende aanvragen worden getoetst aan het tweede lid van artikel 2.2.2.
APV. Hierbij wordt ook het oordeel van politie, brandweer en zo nodig de GHOR en
andere gemeentelijke afdelingen betrokken.
d. Samenwerken.
Resterende concurrerende aanvragers worden onderling in contact gebracht om na te
gaan of er samengewerkt, geschoven of anderszins een oplossing gevonden kan
worden. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de aanvragers met
elkaar in contact zijn gebracht, dient schriftelijk aangegeven te worden of
samenwerken mogelijk is. Indien dit het geval is, dient schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden op welke wijze samengewerkt kan worden, eveneens binnen de eerder
gestelde termijn van 4 weken. Indien samenwerken niet mogelijk blijkt te zijn, wordt
voor wat betreft de keuze tussen de concurrerende aanvragen verder gegaan met
stap e. en zo verder.

e.

Ervaringen uit het verleden met evenementen georganiseerd door de aanvrager.
Het gaat hier om ervaringen met door de aanvrager georganiseerde evenementen;
hoe is in het verleden het traject van vergunningverlening verlopen, hoe zijn de
evenementen verlopen, hoe zijn de evenementen geëvalueerd, zijn er – en zo ja
hoeveel – overtredingen geconstateerd etc.
f. Historie evenement.
Het gaat er bij deze stap om, wanneer er na voorgaande stappen nog concurrerende
aanvragen over zijn, de locatiegebondenheid te beoordelen. Als een aanvrager een
evenement traditioneel en met succes op een bepaalde plaats heeft georganiseerd,
dan dient dat meegewogen worden.
g. Afweging inhoud aan de hand van het totaalprogramma van activiteiten op gevraagde
dag/dagen.
Bij stap a heeft een eerste screening plaatsgevonden aan de hand van de
evenementenkalender. Wanneer een aanvraag wel binnen het thema past, worden,
indien er sprake is van meerdere evenementen in de gemeente, de concurrerende
aanvragen beoordeeld op het totaalpakket dat dan tot stand komt. Dat betekent dat
een aanvraag die hetzelfde beoogt als één of meerdere andere evenementen die
passen in het thema, afvalt ten gunste van een aanvraag die iets toevoegt aan het
totaalproduct.
h. Loten.
Wanneer bovenstaande afwegingen er in resulteren dat er nog steeds concurrerende
aanvragen zijn, dan wordt er via loting een keuze gemaakt tussen de resterende
aanvragen.
4. Aanvragen die niet zijn afgewezen, worden via de reguliere weg verder in behandeling
genomen.
Verdere procedure
Gelet op bovenstaande stappen kan de aanvrager die na bovenstaande procedure is overgebleven er
vanuit gaan dat het verdere vergunningtraject er op gericht is de vergunning daadwerkelijk te verlenen
al kan daar géén garantie voor worden afgegeven.
Werking
Bovenstaande procedureregels treden in werking op de dag nadat ze zijn bekendgemaakt en zullen
worden toegepast bij aanvragen voor evenementen die met ingang van 1 maart 2008 zullen
plaatsvinden.
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