
  

VOORSTEL

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2021 Bijlage(n) : 1
Steller : Kees Arts Onderwerp : Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid

Algemene toelichting
De voormalige Regionale handreiking evenementenveiligheid VRBN (2011) was gedateerd en aan 
herziening toe. 

Deze geactualiseerde “Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid – Handreiking tot 
veilige evenementen in Oost-Brabant“ heeft als doel de gemeenten en hulpdiensten te faciliteren 
bij de uitvoering van alle stappen in het evenementenproces; van vergunningsaanvraag, intake, 
advisering, naar vergunning, toezicht & handhaving, operationele coördinatie, tot en met evaluatie. 
Het is bedoeld als aanvulling op lokaal evenementenbeleid en helpt de behandelaars (zoals 
vergunningsverleners, evenementencoördinatoren en adviseurs) om het ideale 
evenementenproces te doorlopen. Deze procesbeschrijving kan worden beschouwd als het 
knooppunt waarbinnen de afzonderlijke werkzaamheden van de betrokken partijen samenkomen. 

Aanpak
Het project is bestuurlijk aangestuurd door de Bestuurlijke werkgroep evenementen Oost-Brabant 
(o.l.v. Maarten Houben & Willemijn van Hees). De inhoudelijke ontwikkeling van het document 
komt voort uit de inspanningen van het Coördinatieoverleg evenementenveiligheid Oost-Brabant. 
Hierin zijn 13 gemeenten vertegenwoordigd, Politie Oost-Brabant en de beide Veiligheidsregio’s 
Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost (incl. brandweer en GHOR). Ook heeft er een uitgebreide 
ambtelijke consultatieronde plaatsgevonden langs alle 37 gemeenten in Oost-Brabant. 

Reeds in het najaar van 2019 is gestart met het project. Het concept was letterlijk nét voor de 
komst van de Corona crisis af (februari 2020). De (volledige) ambtelijke consultatieronde, de 
vormgeving en uiteindelijke publicatie/bekendmaking van het document zijn a.g.v. Corona 
vertraagd. Het tijdsbesef was er niet naar om iets met het ‘reguliere’ evenementenproces te doen 
(i.v.m. het verbod en/of de beperkende maatregelen voor evenementen). Hierdoor verliepen de 
evenementenprocessen totaal anders dan hoe we het regulier zouden doen. Inmiddels komen we 
steeds dichterbij het moment dat het proces van evenementen, weer kan verlopen zoals we dat 
ooit hadden bedoeld. Vandaar dat we dit momentum kiezen het document ‘officieel’ te lanceren.

Relatie en gevolgen
- De oplevering van deze handreiking kent geen financiële of bestuurlijke gevolgen;
- Verdere operationele afstemming van de afzonderlijke werkprocessen van de 

verschillende partners vindt plaats in het Coördinatieoverleg evenementenveiligheid Oost-
Brabant;

- Het beheer en de actualisatie van deze procesbeschrijving, evenals de (door)ontwikkeling 
van ondersteunende tools & hulpmiddelen, ligt bij het Coördinatieoverleg 
evenementenveiligheid Oost-Brabant. 
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Procesgang

Overleg Datum Status Besluit
Bestuurlijke 
werkgroep 
evenementen OB

29 jan 2021 Besluit Vastgesteld & ter kennisname doorgeleiden 
naar besturen beide veiligheidsregio’s

DB VRBN 6 okt 2021 Ter kennisname Kennisgenomen (mededeling)
DB VRBZO 7 okt 2021 Ter kennisname Kennisgenomen
AB VRBN 3 nov 2021 Ter kennisname
AB VRBZO 16 dec 2021 Ter kennisname

Voorstel
Het Algemeen Bestuur VRBN wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. Kennis te nemen van de “Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid – Handreiking 
tot veilige evenementen in Oost-Brabant“

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris:  drs. M.J.H. van Schaijk   Paraaf:  ……………

Bijlage(n)

1. Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid – Handreiking tot veilige evenementen in 
Oost-Brabant  
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