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Besluit de beleidsregel ter voorkoming van samenloop van evenementen
De burgemeester van Westland,
Gelet op de artikelen 1:8, 2:24, 2:25 en 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2010;
Gezien het advies van de Driehoek van Westland van 8 september 2011, inhoudende dat samenloop
van evenementen met een (middel-)groot risico binnen één gemeente onwenselijk is;
Overwegende dat:
Het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;
Deze vergunning geweigerd kan worden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu;
Er sprake is van samenloop als twee (middel-)grote evenementen op dezelfde dag en hetzelfde
tijdstip plaatsvinden;
Dat in samenspraak met de hulpdiensten bepaald wordt of sprake is van een gemiddeld of groot
risico;
Dat hiervoor gebruik wordt gemaakt van een risico-analyse en aan de hand daarvan een risicoprofiel
wordt opgesteld;
Tijdens een evenement grote groepen mensen bijeen zijn op een locatie, die daar in de basis niet
geschikt voor is;
Dit een andere en grotere inzet van hulpdiensten vraagt, dan het dagelijks gebruik van dezelfde
locatie;
Een organisatie maatregelen kan treffen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen;
Eén van deze maatregelen het inzetten van particuliere beveiliging is;
Er zich situaties kunnen voordoen waarin de particuliere beveiliging bijstand van de politie nodig
heeft;
Inzet op evenementen geen prioriteit is van de politie;
Door aanscherping van de regels minder aanspraak kan worden gemaakt op regionale bijstand;
De afstand tussen twee evenementen groot is, waardoor wederzijdse bijstand niet adequaat kan
worden uitgevoerd;
De afstand tussen het hoofdbureau in Den Haag en de evenementen zo groot is, dat aanrijtijden
te lang zijn in relatie tot de veiligheid van de aanwezigen – inclusief het in te zetten politiepersoneel
– op het evenement;
De politie zonder regionale bijstand onvoldoende capaciteit heeft om samenloop tussen evenementen met een gemiddeld en/of groot risico van voldoende capaciteit te voorzien.
Besluit de beleidsregel ter voorkoming van samenloop van evenementen als volgt vast te stellen:
Het gebrek aan voldoende politiepersoneel bij samenloop leidt tot een onaanvaardbaar risico voor de
openbare orde en de openbare veiligheid, zoals genoemd in artikel 1:8 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Westland 2010. Derhalve kan bij een samenloop van twee of meer evenementen met een
gemiddeld en/of groot risico voor één van deze evenementen geen vergunning worden verleend.
Aldus besloten door de burgemeester,
Naaldwijk, 16 januari 2012
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