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Geachte leden van de Raad, 

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil de vergunningprocedures en de organisatie voor 
evenementen verder professionaliseren. Hierbij is het van belang dat een juiste splitsing wordt 
gemaakt tussen de verschillende rollen. De gemeente heeft een specifieke rol, veelal afgeleid van 
de wettelijke taken, en die is anders dan de rol van de uitvoerende organisatie. Zo dient ook een 
splitsing te worden aangebracht in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de  
verschillende interne disciplines. Het mag nooit zo zijn dat degene, die verantwoordelijk is voor 
evenementen zowel de rol van toetser veiligheid heeft als de rol van uitvoerder. Daarnaast mag het 
niet voorkomen dat bestuurlijk verwachtingen worden gewekt of toezeggingen worden gedaan aan 
organisaties voordat de veiligheidsrisico’s ambtelijk in kaart zijn gebracht. Op dit moment lopen de 
rollen en de verwachtingen en de toezeggingen dooreen.  We willen de raad informeren over dit 

professionaliseringstraject. 

Wettelijke taak 
De wettelijke taak van de gemeente bij evenementen is het realiseren van bewuste afwegingen ten 
aanzien van de veiligheidsrisico’s bij evenementen, de passende voorschriften te verbinden aan de 
evenementenvergunning en het zich ervan verzekeren dat de veiligheidsrisico’s beheerst worden 

door de organisator van het evenement. De burgemeester verleent de evenementenvergunning. 

De onderzoeken 
Het rapport ‘Tussen vergewissen en vergunnen’ van het Monstertruck drama, gemeente 
Haaksbergen, beschrijft harde conclusies over de manier van vergunningverlening, het omgaan met 
wijzigingen en de beperkte mate van inzicht in de risico’s. Het rapport van de Inspectie van 
Veiligheid en Justitie, ‘Meer aandacht nodig voor de veiligheid en gezondheidsbescherming bij 

publieksevenementen.’, is daar ook duidelijk over. 

Verdere professionalisering 
Met deze onderzoeken in het achterhoofd, is onze huidige werkwijze tegen het licht gehouden door 
een extern bureau. Dit bureau ondersteunt sinds half september de medewerkers en het college in 
de dagelijkse praktijk bij de vergunningprocedure, de besluitvorming en handhaving. Op deze wijze 

zorgen we o.a. voor: 

 Het maken van een duidelijke scheiding tussen de rollen en verantwoordelijkheden van 
gemeente en uitvoerende organisatie. De uitvoerende organisatie zal op afstand worden 

gezet, voor zoverre dat niet al is gebeurd; 

 Verbeterd inzicht op de risico’s bij evenementen en de te maken afwegingen hierin; 

 Het afstemmen van het aanbod van de evenementen en de ambtelijke verwerking hiervan; 

 Verdere professionalisering van de vergunningprocedure en veiligheidsadvisering aan de 

burgemeester; 

 Kostenbeheersing van de veiligheidsmaatregelen en transparante afwegingen hierin. 

http://onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2066/monster-truck-ongeval-haaksbergen/publicatie/1636/gebrek-aan-alertheid-bij-vergunning-monster-truck-in-haaksbergen
https://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/rapport-meer-aandacht-nodig-voor-veiligheid-en-gezondheidsbescherming-bij-publieksevenementen.aspx?cp=131&cs=64513
https://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/rapport-meer-aandacht-nodig-voor-veiligheid-en-gezondheidsbescherming-bij-publieksevenementen.aspx?cp=131&cs=64513


 

De professionalisering raakt diverse portefeuilles en wordt om deze reden gemonitord door het 
college op basis van voortgangsrapportages en zo nodig bijgestuurd. 

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, 

hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders 

van Valkenburg aan de Geul, 

 
 
 
 
 
L.T.J.M. Bongarts      drs. M.J.A. Eurlings 
algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 

 

 

 

 

 

 


