Bijlage bij Algemene Plaatselijke Verordening De Friese Meren
Risicoanalyse-model evenementen (naar analogie van het regionale model)
Het al dan niet vergunningplichtig zijn van evenementen moet afhankelijk zijn van het risicoprofiel
van het evenement. Vergunningplicht moet op grond van de Dienstenrichtlijn proportioneel zijn,
hetgeen betekent dat voor evenementen met een laag risicoprofiel geen vergunning en melding
wordt gevraagd.
In de risicoanalyse worden op basis van diverse indicatoren bij daarbij behorende waarden scores
toegekend; hoe hoger de score, hoe hoger het risico.
De risicoanalyse gaat uit van een inschatting van de volgende drie groepen indicatoren:
1.
soort evenement
2.
samenstelling van het publiek
3.
plaats en tijdstip van het evenement
Soort evenement
Risicopunt
1.
Soort evenement (indien het evenement niet genoemd wordt, het evenement dat er het
dichtst bij in de buurt komt, met de hoogste punten, slechts één evenement invullen)
Markten/braderieën/beurzen zonder versterkte muziek
1
Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto, etc.)
1
Kleine recreatieve/muzikale evenementen (zoals Sinterklaasintocht, nieuwjaarsduik, 0,5
enkelvoudige wandeltochten, avondvierdaagse, shanty koren, zomeravond
concerten etc.)
Optocht
2
Circus/kermis
2
Dorpsfeest
2
Sportevenementen (op 1 locatie) en club gerelateerde evenementen
1
Sportevenement op meerdere locaties / door de gemeente (bijv. meervoudige
wandeltochten, marathon, elfstedentochten)
Club-/verenigingsevenementen
Herdenkingsplechtigheid
Buurtfeest/buurtbarbecue op straat
Vuurwerk
Evenement met paarden (ringrijden / arrenslee rijden /belslydjeien)
Skûtsjesilen
Jouster Merke / Lemster wike / Balkster wike / Sint Nykster Merke
Auto- en motorsport evenementen
(muziek)evenement 1 locatie/podium > 5.000 bezoekers
(muziek)evenement 2 of meer locaties/podia
(muziek)evenement 1 locatie/podium < 5.000 bezoekers/tentfeesten

2
0,5
0,5
0,25
2
2
4
4
4
4
4
4

Samenstelling van het publiek
2.
Aantal deelnemers en-of bezoekers
0 - 500
500 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10.000
>10.000
3.
Leeftijdscategorie (maximaal 1 categorie toe te wijzen)
0 – 15 jaar
15 – 30 jaar
30 – 45 jaar
>45 jaar
alle leeftijden
4.
Gebruik alcohol/drugs
Niet aanwezig
Mogelijk aanwezig, doch geen risicoverwachting
Aanwezig met risicoverwachting

Risicopunt

Plaats en tijdstip van het evenement
5.
Binnen/buiten bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom (aangegeven met blauw kombord met witte letters)
Buiten de bebouwde kom, buurtschappen, buitengebied
6.
Locatie van het evenement
In een gebouw
In een tijdelijk onderkomen (tent, etc.)
In de openlucht
Een combinatie van deze facetten
7.
Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
8.
seizoen
Lente of herfst
Zomer of winter
9.
ondergrond
Harde ondergrond; steen; asfalt, e.d
Zachte ondergrond, vocht doorlatend; zand, gras, e.d.
Zachte ondergrond, drassig; zand, gras e.d.
Water / ijs
10.
duur evenement
1 dag overdag
1 dag overdag en avond
1 avond
2 dagen zonder overnachting groep
2 dagen met overnachting groep
>2 dagen met of zonder overnachting groep

Risicopunt

0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,25
1
0,5
0,25
0,5
0
0,25
1

0,5
0,25
0,75
0,75
0,5
0,75
0
0,5
0,75
1
0,25
0,5
0
0,25
0,5
1
0,25
0,5
0,5
0,75
1
1

Afhankelijk van het totaal aantal risicopunten, wordt het evenement ingedeeld in klasse A, B of C
Totaalscore evenement
Klasse evenement
A
B
C

Omschrijving
laag risico-evenement
evenement met verhoogde aandacht
grootschalig/risico-evenement

Totaal aantal risicopunten
tot 4 punten
4,0 tot 7 punten
7,0 of meer punten

Een evenement met een laag risico (tot 4 punten) is evenementvergunningsvrij. Dit ontslaat u niet
van de verplichting om andere toestemmingen aan te vragen, indien deze noodzakelijk zijn
(bijvoorbeeld verkeersbesluiten, ontheffing schenken alcohol (artikel 35 Drank- en horecawet),
toestemming voor het gebruiken van gemeentegrond).

