Vragen en antwoorden
Webinar Toestemming Gemeente
6 juli 2021
Vraag: De gemeente krijgt een aanvraag binnen. Binnen welke termijn moet de gemeente daarop
antwoorden en een beslissing daarover nemen? Voldoen ze niet aan de termijn welke stap kan men
dan nemen.
Antwoord: Eén van de kenmerken van de reguliere procedure is dat de gemeente binnen de
wettelijke termijn van 8 weken op de aanvraag moet besluiten. Als de gemeente nalaat om bijtijds te
besluiten, ontstaat een vergunning van rechtswege.
Vraag: Indien de gemeente bij een vergunningaanvraag niet voldoet aan de termijn: welke stap kan
men dan als wandeltochtorganisator nemen?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1; er ontstaat een vergunning van rechtswege.
Vraag: Welke rol speelt de veiligheidsregio in de beslissing of je toestemming krijgt voor het
organiseren van een wandeltocht en hoe kun je daarop reageren?
Antwoord: De veiligheidsregio is één van de vaste evenementenadviseurs van de vergunningverlener (lees: de gemeente). In tijden van corona is het advies van de veiligheidsregio leidend. Je
kunt contact opnemen met de veiligheidsregio (één van de adviseurs) om nader in te gaan op het
advies wat de veiligheidsregio heeft gegeven.
Vraag: Is de termijnenwet op deze zaken als vergunnings-/toestemmingsaanvraag van toepassing?
Antwoord: De Algemene termijnenwet (Atw) is een Nederlandse wet waarin de algemeen erkende
feestdagen zijn vastgelegd en waarin wordt geregeld hoe moet worden omgegaan met
wettelijke termijnen als deze eindigen op een zaterdag, zondag of een feestdag. De termijnen m.b.t.
vergunnings- en toestemmingsaanvraag is gebaseerd op de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) en niet op de Atw.
Vraag: Tijdens dit webinar wordt m.n. over evenementen gesproken. Maar verreweg de meeste
wandeltochten zijn geen evenementen maar doorstroomactiviteiten. Kun je het verschil uitleggen
tussen een evenement en doorstroomactiviteit?
Antwoord: Een wandeltocht wordt vanuit de VNG en de risicoscans benaderd als een evenement.
De benaming doorstroomactiviteit is aan een wandeltocht gegeven omdat bij een wandeltocht
mensen in beweging zijn en bij een ander soort evenement de mensen zitten of meer staan (statisch
versus dynamisch). De term doorstroomevenement behelst ook andere beperkingen (minder dan bij
niet doorstroomactiviteiten). Het zit meer in de beperkingen die zijn opgelegd aan de bepaalde type
en soorten evenementen dan dat dit louter een juridische term behelst. Wandeltochten zijn in beginsel
evenementen, of ze nu klein (vaak meldingplichtig) of groot (risicovolle C) evenementen zijn.
Vraag: Zijn er geen andere wettelijke kaders dan evenementen waaronder wandeltochten kunnen
worden gerangschikt? Veel organisatoren vinden dat wandeltochten geen evenementen zijn.
Antwoord: Geen andere wettelijke kaders. De perceptie van de ene persoon is anders dan die van
de ander. Het woord evenement wordt gevoelsmatig nu neergezet als bezwarend en belastend. In
goed contact met de gemeente en het bekijken of iets een klein dus meldingplichtig evenement is, is
veel zinvoller dan een lobby te starten dat bepaalde activiteiten geen evenementen zijn. Bij de ene
wandeltocht is het dat juist wel en bij de ander gevoelsmatig niet. Het openbaar bestuur moet een lijn
trekken, maar dient ook maatwerk te bieden in vergunning- en meldingplicht. Dat is aan de orde
gekomen tijdens het webinar.
Vraag: Wanneer je wandeltocht op de gemeentelijke activiteitenkalender wordt geplaatst, betekent
dat dan automatisch dat mijn wandeltocht doorgaat?
Antwoord: Nee, plaatsing in de gemeentelijke activiteitenkalender staat niet gelijk met de
toestemming dat de activiteit ook daadwerkelijk kan/mag plaatsvinden. Dit wordt t.z.t. nog beoordeeld
door de ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is. De officiële aanvraag moet uiteraard nog worden
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ingediend. Het melden op de kalender is niets meer dan een reservering op de
evenementenkalender.
Vraag: Als je voldoet aan meldingplicht maar bijv. bij de vergunningaanvraag staat meer dan 300
personen, je hebt historisch gezien 450 wandelaars, ben je dan nog steeds meldingsplichtig of
vergunningsplichtig?
Antwoord: Niet alleen het aantal deelnemers is relevant, ook andere criteria en profielen (ruimtelijk
en activiteiten) zijn van belang. Zoek indien je aan een of meerdere criteria niet voldoet contact met
de gemeente en bespreek dit zo nodig met de vergunningverlener en eventuele
evenementenadviseurs.
Vraag: Wat gebeurt er tijdens de behandelfase bij een meldingplichtig evenement.
Antwoord: De vergunningverlener heeft een behandeltermijn van 14 werkdagen. De melding van uw
evenement wordt aan de hand van de opgegeven data beoordeeld of deze voldoen aan de criteria
van een meldingplichtig evenement. Indien dit het geval is, kan een of meerdere adviseurs worden
geinformeerd inzake uw melding. Indien deze advieur(s) geen bezwaren heeft (en de gemeente ook
niet) wordt een verklaring van geen bezwaar toegezonden. Dit is in feite de toestemming dat uw
evenement door mag gaan onder de door u opgegeven condities.
Vraag: Wat gebeurt er tijdens de behandelfase bij een vergunningsplichtig evenement.
Antwoord: Dit hangt van de risicoclassificatie A, B, C af. Bij een A-evenement wordt mono-advies
gevraagd aan een of meerdere relevante evenementenadviseurs. Deze adviezen neemt de gemeente
mee in de beoordeling van uw aanvraag. Bij een B en C evenement vindt doorgaans naast de
monodisciplinaire advisering ook een multiadvisering plaats middels een evenementen
veiligheidsoverleg. Hierbij is de veiligheidsregio in de lead als het gaat om de C en bij B de gemeente.
Bij de B en C evenementen worden daarnaast ook risicoanalyses gedaan en vindt alleen bij C ook
een crowd management overleg en afstemming plaats.
Vraag: Hoe lang is de doorlooptijd in geval van een aanvraag van een meldingsplichtig evenement?
Antwoord: Binnen 14 dagen moet de gemeente een besluit nemen.
Vraag: Hoe lang is de doorlooptijd in geval van een aanvraag voor een vergunningsplichtig
evenement?
Antwoord: Voor A evenementen 8 weken, B is doorgaans 12 weken en C 16 weken.
Vraag: Wat heb je nodig om een goed veiligheidsplan te maken?
Antwoord: Hiervoor maak je gebruik van het Online Calamiteitenplan van KWBN. Voor nadere info
lees hier: https://www.kwbn.nl/nieuws/een-veilig-wandelevenement-organiseren
Vraag: Is het zo dat door de coronapandemie bijvoorbeeld wandelevenementen zijn overgeheveld
naar vergunningsplicht zodat de gemeente er meer zicht/controle op heeft?
Antwoord: Neen, dat heeft er niets mee te maken, de wandelevenementen zijn nu
doorstroomevenementen en zijn daardoor in een minder beperkend kader geplaatst. Of iets bij de
gemeente vergunningplichtig is, is afhankelijk van de APV, het aanwijzigingsbesluit meldingplichtig
evenement (de nadere duiding van deze criteria zijn per gemeente verschillend) en het
evenementenbeleid.
Vraag: Geldt er voor een wandelevenement nog een maximum aantal deelnemers of mogen er nu
weer een onbeperkt aantal meedoen.
Antwoord: De gemeente hanteert momenteel voor doorstroomevenementen ook maximum
aantallen. Dit is afhankelijk van het ruimtelijk en activiteitenprofiel. De 1,5 meter op de start, rust en
finishlocaties moet zijn gegarandeerd. Maatwerk is hierin de praktijk.
Vraag: Is voorinschrijving nog steeds verplicht of kan er ter plaatse ook weer worden ingeschreven
uiteraard wel op voorwaarde dat persoonlijke gegevens voorafgaande aan de wandeling worden
ingevuld zodat de deelnemers altijd te traceren zijn.
Antwoord: Omwille van "crowd management" is het altijd verstandiger om met vooraf inschrijven te
werken. Gebruik hiervoor ook onze tool KWBN Online Inschrijven. Ook mooie service voor
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wandelaars. Voorinschrijving wordt door de gemeente juist aangeraden, zodoende heb je als
organisator beter grip op de te nemen stappen in je veiligheidsplan en draaiboek. Je bent als
organisator immers tijdens je evenement verantwoordelijk voor het naleven van de
vergunningsvoorwaarden. Belangrijk voor het organisatorprofiel t.a.v. een vervolgaanvraag later op
het jaar of een volgende jaar.
Vraag: Is deze format veiligheidsplan 2.0 een voorbeeld van een bepaalde gemeente, of is dit
landelijk bepaald? Zo ja (landelijk bepaald), is dit ergens te downloaden of via de gemeente te
verkrijgen?
Antwoord: Dit format is het format wat de veiligheidsregio IJsselland gebruikt. Alle gemeenten in
deze veiligheidsregio gebruiken dit format. In het webinar is aangegeven dat er 25 veiligheidsregio’s
zijn, en er ook verschillen kunnen optreden in de indeling of format. Vraag bij de gemeente het format
van jouw veiligheidsregio op. Dit format is juist als inspiratie bedoeld. De veiligheidsregio heeft het
format waarmee jouw gemeente werkt.
Vraag: Hoeveel procent van alle wandeltochten zijn meldplichtig ipv vergunningsplichtig volgens jouw
inschatting?
Antwoord: Merendeel van de wandeltochten zijn kleinschalige evenementen. Ik heb tijdens het
webinar een uitspraak gedaan dat zo’n 65% van de wandeltochten onder een meldingplicht kunnen
vallen. Dit is uiteraard afhankelijk van de inrichting van het aanwijzingsbesluit meldingplichtig
evenement per gemeente.
Vraag: Stel: je gaat plastic pijlen ophangen en dat vermeld je niet aan de gemeente, handhaver komt
langs ben je dan fout?
Antwoord: Zeker, het voldoet niet aan de vergunningsvoorwaarden en derhalve moet je - indien een
handhaver dit constateert - op last van de gemeente weghalen tijdens je evenement. Het is dus van
belang dit dan wel te vermelden. Beter vermelden dan verzwijgen en het tijdens je evenement moeten
weghalen.
Vraag: Vergunning aangevraagd 2e week juni. Bevestiging gekregen dat deze op de activiteitenlijst is
gezet en voorlopig op de stapel wordt gelegd in afwachting van de coronabesluiten. Tot op heden
geen vragen vanuit de gemeente binnengekregen. Er zit een kennedymars in de aanvraag. Mogelijk
dus een B activiteit. Hoe moet ik nu de afhandeling zien aangezien de gemeente de aanvraag eerst
op de stapel heeft gelegd en tot heden geen reactie heeft gegeven op de aanvraag?
Antwoord: De gemeente aanschrijven met de datum van de aanvraag.
Vraag: Hoe zit het met de vrijwilligers zijn/worden die ook in de vergunningsaanvraag op/meegenomen
Antwoord: Neen, alleen de indiener van de aanvraag.
Vraag: Heeft de nieuwe WBTR-wetgeving die per 1 juli 2021 is ingegaan ook nog invloed op de
vergunnings-/toestemmingsaanvraag voor een wandeltocht?
Antwoord: Neen.
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