Noordwijk bezoeken is een evenement
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Evenementen zijn het zout in de pap

‘Stijlvol, charmant en ingetogen’. Zo zien en beleven wij Noordwijk het liefst. Maar wat betekenen deze termen?
Iedereen zal ze op een eigen manier invullen. Dat is ook goed. Zeker omdat de meeste mensen er wel positieve
waarden aan verbinden als kwaliteit, oog voor detail en duurzaamheid. En dat is precies de bedoeling. Bij het
bepalen en uitdragen van Noordwijks identiteit is namelijk wel sprake van een herkenbaar gevoel, maar niet van
een eenheidsworst. Integendeel, diversiteit en variëteit maken er juist deel van uit. Logisch dus dat dit ook geldt
voor ons evenementenbeleid. Want evenementen zijn het zout in de pap. In al hun veelvormigheid, waarmee
zij voor tal van doelgroepen iets aan Noordwijk toevoegen.
Natuurlijk, de dagen zonder evenementen zijn prachtig en heerlijk in Noordwijk. Maar we zouden de evenementen
missen als ze er plotseling niet meer waren. Want zij zetten Noordwijk eens te meer op de kaart en ondersteunen zo de promotie van de bloemenbadplaats. Met de eigen sfeer die ze meebrengen, van de Tuinmarkt in Noordwijk Binnen tot Grentpop in Noordwijk aan Zee, voor inwoners en bezoekers, en met een spreiding over de
seizoenen. Zo kan iedereen die dat wil de beleving van Noordwijk naar smaak voorzien van een geraffineerd
sausje. Het is de taak van het gemeentebestuur de kwaliteit en diversiteit daarvan te beschermen en te stimuleren. Deze evenementennota is daarvoor het instrument. Zoals deze ook een praktische hulp is voor organisatoren, van het kleinste initiatief tot het grootste evenement.
Leendert de Lange
Wethouder Economie, Toerisme en Promotie
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Inleiding

Noordwijk heeft een naam hoog te houden als stijlvolle badplaats. Al aan het eind van de 19e eeuw werd
Noordwijk gepromoot als mondaine badplaats met brede stranden, heilzaam voor lichaam en geest. Nog
steeds trekt Noordwijk veel bezoekers en gaat het goed met het congrestoerisme. Tegelijkertijd moet worden
vastgesteld dat de concurrentie in de vrije tijdsector toeneemt, de behoeften van toeristen aan verandering onderhevig zijn en de uitstraling van Noordwijk als stijlvolle badplaats niet op alle onderdelen even sterk is. Het
is dus van belang om aan de badplaatst te blijven werken.
Met de toekomstvisie 2025 heeft Noordwijk een herkenbare en krachtige identiteit benoemd die richtinggevend
is voor het gemeentelijk beleid, zowel in sociaal, ruimtelijk als economisch opzicht: Noordwijk wil zich verder
ontwikkelen als charmante, stijlvolle en enigszins ingetogen badplaats. Als uitwerking van de toekomstvisie heeft
de gemeente eind 2007 de Sociaal-economische visie Noordwijk aan Zee ‘Iedereen baat bij de badplaats’ (SEV)
vastgesteld. In deze visie staat het versterken van het toerisme centraal, waarbij het evenementenbeleid als een
van de speerpunten is benoemd.
Met deze nota geven wij uitvoering aan de SEV en doen wij voorstellen voor toeristisch evenementenbeleid met
het oog op de beleidsperiode 2010-2013. In deze beleidsperiode willen we bewerkstelligen dat met toeristische
evenementen bijgedragen wordt aan de beoogde identiteit van Noordwijk en dat er meer bezoekers komen die
langer blijven. We richten ons hiermee specifiek op het versterken van het toerisme. Dit willen we bereiken door
een goede thematisering en inpassing van evenementen in het beoogde karakter van Noordwijk als stijlvolle
en charmante badplaats, in alle seizoenen. Ook moet het nieuwe beleid voorzien in verbeteringen ten aanzien
van het organiseren en promoten van evenementen: professionele ondersteuning van en samenwerking tussen afzonderlijke evenementen moet worden bevorderd, met een belangrijke rol voor Stichting Noordwijk
Marketing. Aan de kant van de gemeente moet het beleid voorzien in transparante en eenduidige subsidie- en
vergunningverlening. Daarnaast ligt op het bordje van de gemeente om te bezien welke ruimtelijke eisen aan
evenementenlocaties moeten worden gesteld.
Deze nota toeristisch evenementenbeleid richt zich op alle publieksevenementen in Noordwijk Binnen en
Noordwijk aan Zee. Zakelijke evenementen en de congresmarkt laten we in deze nota buiten beschouwing. Het
toeristisch evenementenbeleid dat wij presenteren staat niet op zichzelf. We hebben in deze nota expliciet sa-
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Tuinmarkt onder de Linden

menhang aangebracht met het cultuur- en sportbeleid. Voor wat betreft de evenementenlocaties zijn er ook raakvlakken met de programma’s Noordwijk Zeewaardig en De Kern Gezond. Verder is voor een goed begrip van
deze nota het onderscheid tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde evenementen van belang. Met ons subsidiebeleid kan gestuurd worden op beleidsmatig gewenst aanbod; in deze nota doen we niet alleen voorstellen welk aanbod gewenst is, maar ook hoe we ons subsidie-instrument zodanig kunnen inrichten dat we
effectief kunnen sturen. Daarnaast zijn er de nodige niet-gesubsidieerde evenementen, in allerlei soorten en
maten. Uit oogpunt van vergunningverlening en handhaving hebben we met al deze evenementen van doen,
gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. Met name het beleid ten aanzien van vergunningverlening behoeft aanscherping. Deze nota bevat daartoe een richtinggevend kader.
Deze nota wordt gestart met een analyse van de huidige situatie (hoofdstuk 2). Vervolgens geven we aan welke
visie en ambities ten grondslag liggen aan ons beleid (hoofdstuk 3). Deze visie werken we uit in een aanscherping van ons subsidiekader (hoofdstuk 4) en de rol die Stichting Noordwijk Marketing kan vervullen bij de uitvoering van het beleid (hoofdstuk 5). De wens om de subsidie- en vergunningverlening binnen de gemeentelijke
organisatie te stroomlijnen wordt behandeld in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de ruimtelijke
randvoorwaarden en faciliteiten voor het evenementenbeleid. Hoofdstuk 8 tenslotte, bevat een financiële samenvatting van de beleidsvoorstellen.
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2. Analyse huidige situatie

In dit hoofdstuk maken wij een beknopte analyse van de huidige situatie. In bijlage 3 is een uitgebreide beschrijving van de bestaande situatie opgenomen.

2.1

Aanbod

De gemeente Noordwijk ontvangt jaarlijks ongeveer 250 vergunningaanvragen voor evenementen. Het gaat hier
om alle evenementen die vallen binnen de definitie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), uiteenlopend van braderieën en buurtfeesten tot grootschalige evenementen.
De publieksevenementen bedoeld voor de toeristische markt vormen een gedeelte van deze evenementen. Stichting Noordwijk Marketing heeft 57 publieke evenementen in het najaar van 2008 in de Noordwijkse evenementenkalender van 2009 genoteerd. Maar liefst 47% hiervan vindt in de zomer plaats. Het grootste deel van
deze evenementen is gericht op ontspanning of cultuur. Actieve evenementen zijn in de minderheid.
Het aanbod van de toeristische evenementen is rijk en gevarieerd. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat niet
alle toeristische evenementen van hoge kwaliteit zijn. Het aanbod is in omvang groot, maar van evenementen
die er in kwalitatieve zin bovenuit springen zijn er te weinig. Het is wenselijk dat meer evenementen passen binnen de gekozen merkwaarden van Noordwijk: charmant, stijlvol en enigszins ingetogen, en zo bijdragen aan de
gewenste identiteit van Noordwijk.
Het evenementenaanbod is momenteel niet gelijkmatig over het jaar verdeeld (zie bijlage 3). In de zomer vindt
het merendeel van de evenementen plaats. Vooral in de winter is het aanbod summier. Bijna alle evenementen
spelen zich buiten af, waardoor het aanbod tijdens slecht weer minimaal is.

Evenementen in Noordwijk

Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk

7

2.2

Communicatie

Stichting Noordwijk Marketing heeft tot doel: het vermarkten en promoten van Noordwijk, het creëren en
behouden van bedrijvigheid door het scheppen van een aangenaam vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en het zorgen voor een attractief verblijf voor bezoekers. Ook is Stichting Noordwijk Marketing verantwoordelijk voor de collectieve marketing en promotie van het Noordwijks toeristisch- en congresproduct.

Logo Stichting Noordwijk Marketing

Stichting Noordwijk Marketing is een jonge organisatie, waarvan de rol nog niet geheel is uitgekristalliseerd.
Samen met de gemeente, maar ook met het bedrijfsleven is het nog druk doende met de ontwikkeling van verantwoordelijkheden, taken en producten van de stichting.
Op dit moment vindt er nog te weinig afstemming en samenwerking plaats tussen de gemeente Noordwijk, de
evenementenorganisatoren en Stichting Noordwijk Marketing. Hierdoor is er sprake van een behoorlijke mate
van versnippering, zowel organisatorisch, promotioneel, als qua spreiding van evenementen in tijd en ruimte.

2.3

Subsidieverlening

De gemeente is beleidsbepaler en opdrachtgever van de uitvoering van het beleid. Deze rollen hebben wij tot op
heden, op het gebied van toeristische evenementen, nog onvoldoende ingevuld om daadwerkelijk te sturen op
gewenste resultaten. Het is daarom van belang dat er een heldere visie wordt geformuleerd ten aanzien van de
betekenis van evenementen voor het toerisme en dat er beleid wordt ontwikkeld dat voorziet in maatregelen en
instrumenten om de ontwikkeling van de evenementensector in een door ons gewenste richting te sturen.
Een belangrijk sturingsinstrument dat wij kennen is het subsidie-instrument. In de huidige situatie bestaan geen
heldere criteria voor het verlenen van subsidie aan evenementen. De argumentatie waarom het ene evenement
wel subsidie krijgt en het andere niet, is niet transparant. Ook is het onderscheid tussen eenmalige en structurele
subsidie niet duidelijk. Vervolgens is het onduidelijk waarop de hoogte van de subsidie wordt bepaald.
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De budgetten die voor evenementen beschikbaar zijn, zitten voor een belangrijk deel vast in min of meer structurele subsidies aan bestaande evenementen. Er is weinig financiële ruimte om flexibel in te kunnen spelen op
nieuwe initiatieven.
Het leeuwendeel van de subsidie die wij voor evenementen uittrekken gaat direct naar specifieke evenementen. Daarnaast subsidiëren wij jaarlijks een substantieel bedrag aan evenementenorganisatoren in Noordwijk,
die de subsidie zelf nader invullen ten behoeve van te organiseren evenementen. De evenementenorganisator
heeft daarmee de rol van subsidieverlener/-verdeler gekregen. Deze rol behoort aan de gemeente.

2.4

Vergunning en Handhaving

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de vaststelling van de regelgeving van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De afdeling Vergunning en Handhaving verleent vergunningen en regelt de handhaving hieromtrent. Zoals gezegd ontvangt de afdeling jaarlijks ongeveer 250 vergunningaanvragen voor evenementen.
Het team Belastingen (onderdeel afdeling Middelen) legt leges en precariobelastingen op.
Op het punt van vergunningverlening en handhaving kunnen we constateren dat het proces goed is georganiseerd; alle relevante afdelingen/diensten worden betrokken en de aanvragen worden over het algemeen snel
en adequaat afgehandeld.
Niettemin is sprake van een belangrijk gemis bij de behandeling van vergunningaanvragen, namelijk het ontbreken van heldere toetsingscriteria. Zo kan het voorkomen dat elke aanvraag van bijvoorbeeld een kermis moet
worden gehonoreerd, omdat thans onvoldoende toetsingskader voorhanden is waarop een weigering gebaseerd
zou kunnen worden. Het gemis heeft vooral betrekking op criteria per evenementenlocatie. Het is wenselijk te
kunnen beschikken over een toetsingskader per locatie, waarin aangegeven wordt welk type evenementen op
die locatie georganiseerd kan worden, welke criteria gelden ten aanzien van publieksaantallen, geluidslast en
tijdstippen en waarbij het aantal evenementen per jaar gemaximeerd wordt.
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3. Visie en ambities
3.1

Sociaal-economische visie (SEV)

Het toeristisch evenementenbeleid plaatsen we nadrukkelijk in het kader van de Sociaal-economische visie die
in december 2007 door de raad is vastgesteld. In de SEV staat als sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief
verwoord:
”Geheel in de geest van de toekomstvisie streven wij ernaar Noordwijk aan Zee in 2015 een stijlvolle badplaats te laten zijn; een plaats die zijn historische ontwikkeling weer zichtbaar heeft opgepakt. Noordwijk
aan Zee is stijlvol, charmant, ingetogen, prachtig ingericht, veilig en verzorgd. Alles straalt kwaliteit uit. Het
is het hele jaar rond levendig, ook op winterse of winderige dagen. In herfst en voorjaar vinden we er wandelaars en mensen die een weekeindje komen uitwaaien en genieten van de hotels. Deze hotels bieden een
ruime keuze, van romantisch gezellig tot strak modern design en van basic tot exclusief. De bezoekers kunnen in de welnessvoorzieningen lichaam en geest verfrissen. Zo kan de bezoeker aan Noordwijk op talrijke
manieren werken aan de persoonlijke gezondheid: met sport en bewegen, met goed en gezond eten, of door
te genieten van een ontspannende massage. Ook de bewoners zijn erop vooruit gegaan. Voor hen ziet alles
er beter uit, en is er sprake van meer interessante winkels en horeca en minder overlast. De evenementenkalender is uitgebreid en gevarieerd en staat vol culturele belevenissen en herkenbare klassiekers die
aansluiten bij de ziel van Noordwijk.”

De SEV geeft vervolgens aan welke locaties in sociaal-economisch opzicht
van belang zijn en welke ontwikkelingen en ruimtelijke verbeteringen
daar wenselijk zijn. Zo wordt het Vuurtorenplein benoemd als ankerpunt
en beeldbepalend element in de hoofdstructuur van Noordwijk, waar
strandbeleving, uitgaan, cultuur en wonen op stijlvolle manier moeten samenkomen en ruimte geboden wordt aan evenementen.

Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk

11

3.2

Doelstellingen evenementenbeleid

In de SEV zijn als concretisering van de visie zeven economische actieprogramma’s benoemd. Eén van die actieprogramma’s heeft betrekking op het ontwikkelen van een nieuw evenementenbeleid, met als uiteindelijk doel
het aantal bezoekers naar Noordwijk te laten groeien en de verblijfsduur te verlengen.
Aansluitend bij de SEV doen we dit door:
1. evenementen te stimuleren, die bijdragen aan de identiteit van Noordwijk;
2. een betere spreiding van evenementen over de seizoenen en hiermee het gehele jaar door aanbod te presenteren;
3. het optimaliseren van evenementenlocaties;
4. het verbeteren van de kwaliteit van evenementen;
5. het verbeteren van de promotie van evenementen.
1. Evenementen die bijdragen aan de identiteit van Noordwijk
Evenementen kunnen de identiteit van een gemeente versterken. Wij willen vooral die evenementen ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de identiteit van Noordwijk. Met de toekomstvisie 2025 en de SEV
hebben we gekozen voor een identiteit van onze gemeente op basis van de merkwaarden: charmant, stijlvol en ingetogen.
Op basis van deze visies zijn vervolgens de kenmerken gekozen waarmee we ons kunnen onderscheiden van
andere gemeenten: de positioneringskenmerken actief (in combinatie met wind-, zonne-, water en/of spierkracht), ontspanning en cultuur. Daarnaast kunnen we concurreren met andere gemeenten op basis van locatie, imago en kwaliteit. Dat wil op het gebied van evenementen zeggen dat Noordwijk zich van
concurrerende gemeenten wil onderscheiden door middel van een uniek imago, een hoogwaardig evenementenaanbod en een goede bereikbaarheid en nabijheid tot de grote steden in de randstad.
Ons subsidiebeleid richten wij zodanig in dat evenementen die qua thematiek en uitstraling aansluiten bij
de merkwaarden en positioneringskenmerken, gestimuleerd worden. Hiervoor is een herziening van ons subsidiekader noodzakelijk.
2. Spreiding van evenementen
Naast inhoudelijke profilering willen we komen tot een betere spreiding over het jaar. We willen onze bezoekers een uitgebreid en gevarieerd evenementenaanbod aanbieden, het hele jaar door. Op dit moment is
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Kerstdorp aan Zee 2008-2009

er nog sprake van een concentratie rond de zomerperiode. Met ons subsidie- en vergunningenbeleid willen
we bewerkstelligen dat het aanbod beter over de seizoenen gespreid wordt. Dat betekent ook dat we een
beperkte groei van het aantal evenementen nastreven, met name in de herfst- en winterperiode.
3. Optimalisering evenementenlocaties
Behalve spreiding over het seizoen willen we komen tot een beter gebruik van de beschikbare evenementenlocaties. Zo willen we stimuleren dat evenementenorganisatoren de locatie kiezen die het best past bij
de aard en omvang van het evenement en deze evenementen spreiden over verschillende locaties. Daarnaast
willen we de locaties daar waar mogelijk optimaliseren voor gebruik door evenementen, zowel qua uitstraling als qua faciliteiten. Specifiek voor het winter- en najaarsseizoen wordt toewerkt naar een slechtweervoorziening.
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4 & 5. Het verbeteren van de kwaliteit en promotie van evenementen
Ten aanzien van de organisatie en promotie van evenementen denken wij dat nog de nodige winst te boeken valt. De Stichting Noordwijk Marketing zal haar inzet ten aanzien van het evenementenaanbod langs drie
lijnen kunnen intensiveren:
-

Afstemming en samenwerking tussen evenementenorganisaties bevorderen, onder andere door het instellen van een evenementenplatform.

-

Ondersteuning van evenementenorganisaties die bijdragen aan de gewenste identiteit van Noordwijk.

-

Collectieve promotie van het evenementenaanbod, met een extra inzet voor die evenementen die bijdrage
aan de gewenste identiteit.

3.3

Gemeentelijke organisatie

Om de doelstellingen van het evenementenbeleid te behalen moet de gemeentelijke organisatie ook afgestemd
worden op deze doelstellingen. Binnen onze gemeentelijke organisatie zijn verschillende afdelingen betrokken
bij de evenementensector. Daarbij gaat het enerzijds om beleid en subsidieverlening en anderzijds om vergunningverlening en handhaving. Het beleid ten aanzien van subsidieverlening richt zich op het stimuleren van
een beperkt aantal evenementen die voldoen aan gestelde criteria in het subsidiekader (hoofdstuk 4). Het beleid ten aanzien van vergunningverlening en handhaving (hoofdstuk 6) richt zich op alle evenementen (volgens
de definitie van de APV) die plaatsvinden in Noordwijk. Op beide fronten willen we komen tot betere coördinatie
en het stroomlijnen van werkprocessen.

3.4

Speerpunten

Samenvattend willen we in de beleidsperiode 2010-2013 uitvoering geven aan de volgende speerpunten:
-

Aanscherpen van het subsidiekader, waarmee gestuurd kan worden op inhoudelijke profilering en seizoenspreiding.

-

Versterken van de rol van Stichting Noordwijk Marketing, gericht op betere samenwerking, ondersteuning
van evenementenorganisaties en collectieve, eenduidige en effectieve promotie.

-

Stroomlijnen van de gemeentelijke organisatie, op het gebied van subsidieverlening en vergunningen in het
bijzonder.

-

Versterken van de evenementenlocaties, waarmee een groter aanbod kan worden gefaciliteerd, ook buiten
de zomer.

Tegen de achtergrond van de geschetste visie werken we in de volgende hoofdstukken de speerpunten uit.
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4. Aanscherpen subsidiekader

Subsidieverlening is een belangrijk sturingsinstrument om de doelstelling van het beleid te realiseren. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we het subsidie-instrument willen inzetten ten aanzien van toeristische evenementen.

4.1

Definitie ‘toeristisch evenement’

Om te beoordelen of een evenement voldoet aan de randvoorwaarden voor subsidie vanuit het toeristisch evenementenbeleid wordt gebruikt gemaakt van onderstaande definitie.
Een toeristisch evenement kenmerkt zich door de volgende elementen:
-

dient een toeristisch doel

-

is bedoeld voor de vrijetijdsmarkt

-

is openbaar toegankelijk voor publiek, eventueel na het betalen van een toegangsbewijs

-

is niet gericht op de zakelijke markt

-

is niet georganiseerd met een winstoogmerk

-

is afwijkend van de reguliere programmering en activiteiten van culturele en sportieve instellingen van Noordwijk

-

kan zowel binnen als buiten plaatsvinden

-

vindt ofwel incidenteel ofwel regelmatig plaats

Groot, middelgroot en klein evenement

In kwantitatieve zin maken we een onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine evenementen, op basis van
het (verwacht) aantal bezoekers dat tegelijkertijd op één evenementenlocatie aanwezig is:
-

grote evenementen: 5.000 of meer

-

middelgrote evenementen: 500 tot 5.000

-

kleine evenementen: 500 of minder

Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk
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4.2

Onderscheid in subsidievorm

We willen toe naar een situatie waarbij we meerjarige subsidieafspraken maken met jaarlijks terugkerende evenementen. Meerjarige subsidieafspraken bieden organisatoren de mogelijkheid om zelf ook meerjarenafspraken te maken met bijvoorbeeld leveranciers en sponsoren. Hiermee kan tijd en inspanning bespaard worden welke
ingezet kan worden om de kwaliteit van het evenement te verhogen. Daarnaast moet ons subsidiekader voorzien in de mogelijkheid om incidentele evenementen te subsidiëren. Onze subsidieverordening voorziet daartoe reeds in geschikte subsidievormen:
1. budgetsubsidies voor meerjarige afspraken en
2. projectsubsidies voor eenmalige activiteiten.
1. Meerjarige (budget-)subsidies
Met de jaarlijks terugkerende evenementen willen we voortaan afspraken maken voor een planperiode van
vier jaar. Afspraken over aard en omvang van de programmering, planning en overige organisatorische eisen
leggen we vast in een meerjarenovereenkomst. Bovendien worden hierin afspraken vastgelegd over de te
bereiken publieksaantallen en de uitstraling (regionaal of landelijk) van het evenement. De meerjarenovereenkomst wordt jaarlijks vertaald in een subsidiebeschikking, voorzien van een uitvoeringsovereenkomst
waarin de concrete prestaties voor het betreffende jaar worden benoemd.
Aan het eind van de planperiode worden de betreffende evenementen beoordeeld op de geleverde prestaties en wordt per evenement bepaald of het voor een nieuwe planperiode van vier jaar gesubsidieerd kan
worden. Bij die beoordeling worden ook de evenementen betrokken die in de voorgaande periode met incidentele subsidies tot stand zijn gekomen en die ook in aanmerking willen komen voor een meerjarenovereenkomst. Vanzelfsprekend zullen de evenementen tussentijds worden gemonitord aan de hand van
subsidieverantwoordingen met jaarrekeningen en activiteitenverslagen en voortgangsbesprekingen.
Bij gelijkblijvend budget en een groeiend aantal gegadigden, zal sprake zijn van een situatie waarin aan het
eind van een planperiode evenementen zullen moeten afvallen. Wij denken dat dit mechanisme de evenementorganisaties scherp houdt en er toe aanzet kwaliteit te leveren en te zorgen dat zij maximaal voldoen aan
de subsidiecriteria van het evenementenbeleid. Teneinde evenementenorganisaties niet op het laatste moment
voor een voldongen feit te stellen, wordt ook halverwege de planperiode een tussenevaluatie uitgevoerd.
De beoordeling of een evenement voldoet aan de criteria van het evenementenbeleid moet zorgvuldig en
transparant zijn. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de gemeente Noordwijk en hierbij zal een advies
van Stichting Noordwijk Marketing worden betrokken.
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Thans hebben wij een structureel evenementenbudget beschikbaar van € 145.000,–. Wij stellen voor dit budget ook voor de komende planperiode 2010-2013 beschikbaar te houden voor de jaarlijks terugkerende evenementen. Als overgangs- en invoeringsmaatregel wordt met alle jaarlijks terugkerende evenementen die
momenteel al gesubsidieerd worden, een meerjarenovereenkomst 2010-2013 afgesloten, waarbij Stichting
Noordwijk Marketing vooraf per evenement een advies uitbrengt in hoeverre het evenement voldoet aan de
merkwaarden en positioneringskenmerken. Op basis daarvan kunnen wij in de meerjarenovereenkomst met
het betreffende evenement ontwikkelafspraken maken.
2. Incidentele (project-)subsidies: Innovatiebudget Evenementen Noordwijk
Waar we enerzijds evenementenorganisaties zekerheid in meerjarenperspectief willen bieden, willen we anderzijds dat het subsidie-instrument ook de flexibiliteit kent om te kunnen inspelen op eenmalige evenementen
of om de start van nieuwe, duurzaam bedoelde evenementen mogelijk te kunnen maken. Hiermee bereiken
we dat ons evenementenaanbod geen star geheel vormt en voorzien kan worden van nieuwe impulsen. Dat
is goed voor de gevarieerdheid van het aanbod en houdt tevens de bestaande evenementen scherp.
We willen een Innovatiebudget Evenementen Noordwijk instellen waarmee nieuwe initiatieven incidenteel
kunnen worden ondersteund. We stellen voor deze innovatievoorziening jaarlijks te voeden met een bedrag van
€ 50.000,–. Dat bedrag kan jaarlijks in twee tranches worden besteed. De deadlines voor aanvragen zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en zijn 1 maart en 1 september. Binnen zes weken na de deadline moet advisering en besluitvorming over de aanvragen hebben plaatsgevonden. De inhoudelijke beoordeling
van de aanvragen kan in handen worden gegeven van het team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte als
onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarbij wordt standaard advies ingewonnen van Stichting Noordwijk Marketing en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De spelregels van het Innovatiebudget Evenementen Noordwijk zullen in een deelverordening moeten worden vastgelegd.
Nieuwe evenementen met een duurzaam karakter kunnen in de eerste jaren worden gesubsidieerd vanuit
het Innovatiebudget. Wanneer een nieuwe planperiode aanbreekt, komen ook deze evenementen in aanmerking voor een meerjarenovereenkomst van vier jaar. Voor alle gesubsidieerde evenementen geldt dat de
gemeente en de organisator na vier jaar evalueren. Hierbij wordt de toekenning van subsidie aan het evenement opnieuw getoetst aan de beoordelingscriteria.
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4.3

Beoordelingscriteria

Alle toeristische evenementen, zowel de meerjarig gesubsidieerde (budgetsubsidie) als de incidenteel gesubsidieerde (projectsubsidie) zullen vanzelfsprekend moeten voldoen aan de algemene criteria van de Algemene
Subsidieverordening (ASV) en de criteria op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Daarnaast zullen we de evenementen beoordelen op de criteria die voortvloeien uit ons toeristisch evenementenbeleid.
We onderscheiden de volgende vijf criteria:
1. merkwaarden en positioneringskenmerken;
2. seizoenspreiding: in welk seizoen vindt het evenement plaats?
3. omvang: gaat het om een groot, middelgroot of klein evenement?
4. publieks- en mediabereik: heeft het evenement regionale of bovenregionale uitstraling?
5. de organisatorische kwaliteit van het evenement.
Evenementen die vooral hoog scoren op criteria 1 en 2 kenmerken zich door bijzondere inhoudelijke kwaliteit.
We noemen dit de ‘onderscheidende evenementen’. Het betreft hier evenementen die (nog) niet zozeer grote
publieksaantallen genereren, maar van hoge kwaliteit zijn op het gebied van actief, cultuur of ontspanning. Het
betreft voornamelijk kleine en middelgrote evenementen, die al wel in staat zijn media-aandacht en waardering
op te wekken. Voorbeelden van bestaande onderscheidende evenementen zijn de Tuinmarkt onder de Linden
en Kerstdorp aan Zee.
Evenementen die vooral hoog scoren op criteria 3 en 4 noemen we ‘beeldbepalende evenementen’. Hierbij gaat
het om evenementen met een groot en bovenregionaal publieksbereik en veel media-aandacht. Uiteraard moeten deze evenementen ook voldoen aan merkwaarden en één van de positioneringskenmerken. Voorbeelden
van beeldbepalende evenementen zijn het European Sand Sculptures Festival en de bloemencorso’s.
1. Merkwaarden en Positioneringskenmerken
Merkwaarden stijlvol, charmant en ingetogen
Aanvragen voor evenementensubsidies worden allereerst beoordeeld op de mate waarin wordt ingespeeld op
de merkwaarden stijlvol, charmant en ingetogen.Dit houdt in dat de vorm van het evenement moet passen bij
de uitstraling van Noordwijk als gemeente. Dat de grootte en de inhoud van het evenement passen bij de locatie en het liefst iets toevoegen aan die locatie en ervoor zorgen dat de identiteit van Noordwijk wordt versterkt.
Positioneringskenmerken actief, ontspanning en cultuur
De aanvraag wordt tevens beoordeeld op de mate waarin het evenement past binnen één van de positioneringskenmerken actief, ontspanning en cultuur. Actief heeft betrekking op sportieve evenementen waar-
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bij gebruik wordt gemaakt van wind-, zon-, water- of spierkracht. Een paardensportevenement valt hier dus
wel onder, een motorcross niet. Onder het positioneringskenmerk ontspanning vallen evenementen die vooral
gericht zijn op een vrijetijdsbesteding in ontspannen sfeer, wellness, natuur en milieu, fitheid en gezondheid.
Het positioneringskenmerk cultuur omvat cultuur in brede zin. Dit kan dus kunst zijn, maar ook populaire cultuur, cultuurhistorie en bijvoorbeeld de bollencultuur vallen onder dit positioneringskenmerk. Voor alle
evenementen geldt uiteraard wel dat zij gericht moeten zijn op het aantrekken van bezoekers (zie criteria 5).
Hiermee onderscheid deze nota zich van de cultuurnota die zich richt op artistieke evenementen gericht op
participatie van Noordwijkers.
2. Seizoenspreiding
We willen dat in alle seizoenen een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan evenementen wordt bewerkstelligd.
Aantrekkelijk en gevarieerd betekent een evenwichtige spreiding van het soort evenementen (sport, cultuur,
ontspanning; beeldbepalend of onderscheidend), het tijdstip en, in mindere mate, de locatie.
Voor wat betreft de seizoenspreiding is ons streefbeeld dat in elk seizoen minimaal het volgende aanbod wordt
gerealiseerd:
-

1 evenement cultuur

-

1 evenement sport/activiteit

-

1 evenement ontspanning

Waarvan minimaal 1 ‘beeldbepalend’ en 1 ‘onderscheidend’ evenement.
Voor wat betreft de seizoenen hanteren we de volgende periodes:
-

voorjaar: 20 maart tot en met 21 juni

-

zomer: 22 juni tot en met 20 september

-

najaar: 21 september tot en met 20 december

-

winter: 21 december tot en met 19 maart

Bij de beoordeling van de evenementen, zowel voor wat betreft de meerjarige budgetsubsidies als de eenmalige projectsubsidies, zal dit streefbeeld medebepalend zijn.
3. Omvang
Bij de subsidiebeoordeling wordt tevens rekening gehouden met de omvang van het evenement. Evenementen die veel bezoekers trekken, hebben de potentie om Noordwijk op de kaart te zetten bij een groot publiek. De (verwachte) bezoekersaantallen spelen daarom een rol in de toekenning van subsidie. Omdat we
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kiezen voor charmant, stijlvol en ingetogen betekenen meer bezoekers echter niet altijd een betere beoordeling. Van belang is dat het aantal bezoekers op één moment is afgestemd op de capaciteit van de locatie
en de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
4. Pubieks- en mediabereik
De toeristische evenementen die de gemeente vanuit het toeristisch evenementenbudget ondersteunt, dienen
minimaal een regionaal publiek te kunnen trekken. Ook is het van belang dat minimaal de regionale media geïnteresseerd zijn in het evenement. Evenementen met een nationaal of wellicht zelfs internationaal publieks- en/of
mediabereik hebben echter de voorkeur, omdat zij een grotere bijdrage leveren aan de promotie van Noordwijk.
5. Organisatorische kwaliteit
We willen dat de evenementen in Noordwijk de verwachting van de bezoekers overtreffen. Dit kan alleen als
de organisatorische kwaliteit van het evenement hoog is. Organisatoren dienen deze kwaliteit aan te tonen
door het voorleggen van onder andere een gedegen begroting, activiteitenoverzicht en een draaiboek.

4.4

Verhouding evenementennota, cultuurnota en sportnota

Het gemeentelijk sportbeleid richt zich op het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen, gehandicapten en
ouderen waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij het mogelijk maken en versterken van maatschappelijke participatie door alle inwoners. Het sportbeleid voorziet niet in subsidiemogelijkheden voor andersoortige sportevenementen. Niettemin bestaat de wens vanuit het toeristische evenementenbeleid om het aantal
sportieve evenementen (positioneringskenmerk ‘actief’) in onze gemeente te vergroten. Daarom stellen we de
budgetten voor het evenementenbeleid ook nadrukkelijk open voor organisatoren van sportevenementen, uiteraard met uitzondering van bijzondere evenementen gericht op het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen, gehandicapten en ouderen, ondersteund vanuit het sportbeleid.
Ook vanuit het cultuurbeleid is een budget beschikbaar voor evenementen. Het cultuurbeleid kent eigen afwegingsgronden waarom een activiteit of evenement wel/niet gesubsidieerd wordt. Daarbij gaat het om activiteiten met een hoge artistieke kwaliteit, door en voor inwoners, waarbij participatie (actief en passief) voorop staat.
Vanuit het evenementenbeleid willen we naast evenementen op het gebied van sport en ontspanning óók culturele evenementen subsidiëren, maar dan moet het gaan om cultuur in brede zin, met onderwerpen die passen bij de identiteit van Noordwijk. Als voorbeelden noemen we het European Sand Sculptures Festival en het
Bloemencorso Bollenstreek.
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Positioneringskenmerken: actief, ontspanning en cultuur

Voor de culturele evenementen die vanuit het cultuurbeleid worden gesubsidieerd, de artistieke evenementen
dus, die vallen onder de noemer kunst en cultuur geldt wel dat ze door Stichting Noordwijk Marketing promotioneel ondersteund kunnen worden, wanneer ze voldoen aan de criteria van evenementenbeleid.
Het hanteren van het onderscheid tussen artistieke evenementen dus kunst en cultuur gericht op participatie van
inwoners via het cultuurbeleid en toeristische evenementen met culturele inslag gericht op het versterken van
de identiteit van Noordwijk en het aantrekken van bezoekers via het evenementenbeleid vergt de nodige aandacht van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Ook de afstemming van de verschillende evenementen
en de ondersteuning daarvan door Stichting Noordwijk Marketing, vraagt de nodige inzet en coördinatie vanuit de beleidsafdeling.

4.5

Actiepunten

Uit bovengenoemde beleidsvoornemens komt het volgende actiepunt naar voren:
-

Vaststellen nieuwe deelverordening Toeristische Evenementen.
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5.

Versterken rol Stichting Noordwijk Marketing

In dit hoofdstuk gaan wij in op de rol die Stichting Noordwijk Marketing kan spelen bij afstemming en samenwerking tussen evenementen en het intensiveren van collectieve marketing en promotie daarvan.

5.1

Taken Stichting Noordwijk Marketing

Stichting Noordwijk Marketing blijft haar huidige takenpakket uitvoeren. Dat wil zeggen de exploitatie van het
Visitor Center, het bewerken van de MICE-markt (Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions), het bewerken van de vrijetijdsmarkt, het versterken van de merknaam Noordwijk en het promoten van de detailhandel in
aansluiting op de merkwaarden van Noordwijk. Dit takenpakket staat omschreven in bijlage 3.
De stichting blijft ook verantwoordelijk voor de collectieve marketing van de evenementen in Noordwijk. Zij krijgt
echter extra taken ten aanzien van:
-

Het opzetten en ondersteunen van het evenementenplatform.

-

Het actief aantrekken/stimuleren van ontbrekende evenementen in het aanbod.

-

Het adviseren van de gemeente over aansluiting bij de merkwaarden en positioneringskenmerken, onderscheid
beeldbepalende en onderscheidende evenementen en de organisatorische kwaliteit van een evenement.

-

Het promotioneel ondersteunen van beeldbepalende of onderscheidende evenementen.

Visitor Center op de Grent
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5.2

Platform

Om een betere spreiding van evenementen over de seizoenen en meer samenhang tussen de evenementen te
realiseren is het nodig dat partijen elkaar beter vinden. Om dit te bereiken wordt een platform voor evenementenorganisatoren opgezet. Ook de gemeente zelf en Stichting Noordwijk Marketing participeren in dit platform.
Doel van het platform is dat de betrokken partijen elkaar kennen, kennis kunnen delen en zo elkaar kunnen versterken. Het opzetten en ondersteunen van het platform wordt belegd bij Stichting Noordwijk Marketing. Om de
onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen stelt Stichting Noordwijk Marketing tevens aan de organisatoren van evenementen een beperkt aantal kantoorwerkplekken ter beschikking in het Visitor Center.

5.3

Aantrekken/stimuleren ontbrekend aanbod

In het kader van de coördinatie is ook van belang dat er actief wordt gewerkt aan het aantrekken/stimuleren van
ontbrekende evenementen in het aanbod (bijvoorbeeld een ‘beeldbepalend evenement’ dat nog niet in het najaar plaatsvindt). Deze taak wordt ondergebracht bij Stichting Noordwijk Marketing.

5.4

Promotionele ondersteuningsvormen

Doel van de promotionele ondersteuning is het vergroten van de uniformiteit van de evenementencommunicatie en het versterken van het imago van Noordwijk. De promotionele ondersteuning bestaat uit:
-

Actieve promotionele ondersteuning, waarbij Stichting Noordwijk Marketing (in plaats van de evenementenorganisator) verantwoordelijk wordt voor alle marketing en publiciteit van het evenement. Alleen beeldbepalende evenementen en onderscheidende evenementen die met actieve promotionele ondersteuning kunnen
uitgroeien tot beeldbepalende evenementen komen in aanmerking voor deze vorm van ondersteuning.

-

Passieve promotionele ondersteuning, waarbij Stichting Noordwijk Marketing de evenementenorganisator
helpt om het evenement een groter publieksbereik te geven. Hiertoe zorgt het voor vermelding op de eve-
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nementenkalender van Noordwijk en verschaft de stichting de organisator een evenementenhandleiding voor
de marketing en publiciteit. Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor beeldbepalende evenementen en
onderscheidende evenementen of evenementen die de potentie hebben om uit te groeien tot onderscheidend evenement.
Bij het adviseren van de gemeente over de promotionele ondersteuning van individuele evenementen hanteert
Stichting Noordwijk Marketing de volgende criteria:
1. Komt het evenement van de aanvraag overeen met de merkwaarden (charmant, stijlvol, ingetogen) en één
of meer van de positioneringskenmerken (ontspanning, activiteit of cultuur) van Noordwijk?
2. Betreft het een beeldbepalend of onderscheidend evenement of zou het dit binnen drie jaar kunnen worden?
3. Is het evenement van organisatorische kwaliteit?
4. Heeft het evenement actieve communicatie ondersteuning nodig?
In opdracht van de gemeente geeft Stichting Noordwijk Marketing beide soorten communicatieve ondersteuning vorm en voert het uit. De gemeente trekt de kosten voor marketing en promotie, die de evenementenorganisator van het gesubsidieerde beeldbepalende of onderscheidende evenement in de begroting heeft
opgenomen, van het totale begrotingsbedrag af. Het bedrag dat overblijft, dient als uitgangspunt voor de subsidieafweging. De evenementenorganisator spaart met de ontvangst van actieve promotionele ondersteuning
de kosten voor de marketing en publiciteit van het evenement uit. Voorwaarde voor ontvangst van actieve promotionele ondersteuning is dat de evenementenorganisator alle medewerking verleent aan deze vorm van collectieve promotie. Dit wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

5.5

Actiepunten Stichting Noordwijk Marketing

Uit dit hoofdstuk komen de volgende actiepunten naar voren, uit te voeren in 2010:
-

Opzetten van een platform door Stichting Noordwijk Marketing, na overleg met de gemeente.

-

Intensiveren collectieve promotie evenementenaanbod.

-

Aantrekken/stimuleren van ontbrekende evenementen in het aanbod door Stichting Noordwijk Marketing.

-

Advisering gemeente Noordwijk.

Voor de taakverzwaring stellen wij een sturcturele capaciteitsuitbreiding voor van 0,5 fte: Kosten € 30.000,–.
Hierbij wordt ook gedacht aan een ondersteuning van het bestuur.
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6.

Stroomlijnen gemeentelijke organisatie

In dit hoofdstuk gaan we in op de gemeentelijke organisatie betrokken bij evenementen.
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling houdt zich op inhoudelijk gebied bezig met evenementen. Zo houdt
het team Maatschappelijke Ontwikkeling van deze afdeling zich ondermeer bezig met het ontwikkelen van het
evenementenbeleid en is het team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte onder andere verantwoordelijk voor
de afhandeling van subsidieaanvragen voor evenementen. Dit doet zij aan de hand van de gestelde kaders in
de Algemene Subsidieverordening (ASV), het sportbeleid, het cultuurbeleid en het toeristisch evenementenbeleid
en de daarop volgende deelverordeningen.
Afdeling Vergunning en Handhaving
Daarnaast is de afdeling Vergunning en Handhaving betrokken bij evenementen. Deze afdeling zorgt ervoor dat
het gebruik van de openbare weg wordt gereguleerd door met name vergunningverlening, toezicht en handhaving. Team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van allerlei aanvragen voor evenementenvergunningen. Het aanvragen van evenementenvergunningen heeft als voornaamste doelen:
-

het bewaren van de openbare orde en veiligheid;

-

het bewaken van de veiligheid van goederen en personen;

-

bewaken van de zedelijkheid en gezondheid;

-

het voorkomen van parkeeroverlast;

-

het voorkomen van ongevallen;

-

het verkrijgen van inzicht in welke evenementen er op welke tijdstippen op welke plaatsen worden gehouden.

Aanvragen voor evenementenvergunningen worden beoordeeld op basis van de geldige wet- en regelgeving
waaronder de Wet Milieubeheer, de APV, het bestemmingsplan, de nota Positief Geluid en de richtlijnen op het
gebied van vergunning en handhaving die in het toeristisch evenementenbeleid worden gesteld.
De afdeling Vergunning en Handhaving gebruikt de definitie van een evenement zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze definitie (zie bijlage 3) geeft aan wat in juridische zin onder een evenement wordt verstaan ten behoeve van het verstrekken van vergunningen. Hieronder valt een grote
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verscheidenheid aan evenementen, van buurtactiviteiten en optochten tot grootschalige evenementen op het
strand. Dit zijn dus behalve de subsidieerbare evenementen vanuit de sportnota, cultuurnota en toeristische evenementennota nog vele andere evenementen.

Toeristisch Evenementenbeleid
Evenementen ter bevordering toerisme

Cultuurbeleid
Vergunning en Handhaving
Toetsing alle evenementen
volgens APV

Evenementen ter bevordering
cultuurparticipatie

Sportbeleid

Selectie
actieve /passieve
ondersteuning
SNM

Evenementen ter bevordering
sportdeelname

Overige Evenementen

Schematisch overzicht behandeling evenementen

6.2

Coördinatie

Naast coördinatie tussen verschillende evenementen en de organisatoren daarvan, is coördinatie binnen het gemeentehuis van belang. Rondom veel evenementen lopen diverse procedures tegelijk, met verschillende contactpersonen. Voor organisatoren is dat ondoorzichtig en tijdrovend. Voor hen is het prettiger om één
contactpersoon te hebben. Bovendien is het goed dat procedures op elkaar afgestemd worden. Dat werkt het
best door één persoon eindverantwoordelijk te maken voor alle procedures. Voorstel is dan ook binnen het team
Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte een functie evenementencoördinator te creëren. Doel van deze functie is de evenementenorganisatoren beter te kunnen ondersteunen en meer samenhang in het totale evenementenbeleid te realiseren.
De evenementencoördinator is het eerste aanspreekpunt in het gemeentehuis voor de organisatoren van evenementen. Hij/zij coördineert de uitvoering van de verschillende procedures door de diverse afdelingen en communiceert hierover binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
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6.3

Procedure subsidies en vergunningen

Bij het eerder besproken voorstel voor het subsidiekader en de coördinatie binnen het gemeentehuis hoort een
nieuwe werkwijze door de gemeente. Voor wat betreft de subsidieverlening geldt het onderscheid tussen meerjarig gesubsidieerde evenementen (budgetsubsidies) en eenmalig gesubsidieerde evenementen (projectsubsidies).
Stap 1
Alle subsidieaanvragen voor evenementen komen binnen bij een nieuw aan te stellen evenementencoördinator die binnen het team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling werkzaam is. Het betreft hier dus zowel aanvragen voor subsidies in het kader van cultuurbeleid
en sportbeleid als voor aanvragen binnen het toeristisch evenementenbeleid. Ook ontvangt de evenementencoördinator een kopie van alle aanvragen voor evenementenvergunningen, zodat hij/zij op de hoogte is
van alle bijzonderheden rondom de evenementen.
Stap 2
De afdeling Vergunning en Handhaving toetst de ontvankelijkheid van de vergunningaanvraag aan de hand
van de APV. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, stuurt de afdeling Vergunning en Handhaving een brief
naar de aanvrager waarin wordt vermeld dat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Hierbij worden
tevens de verschuldigde legeskosten vermeld. Niet ontvankelijke aanvragen gaan met suggesties voor verbeteringen terug naar de aanvrager. De afdeling Vergunning en Handhaving stelt de evenementencoördinator hiervan op de hoogte.
Stap 3
Iedere twee weken bespreekt de reeds bestaande ‘Werkgroep Evenementen’ van de afdeling Vergunning en
Handhaving alle evenementen waarvoor vergunning wordt aangevraagd. De werkgroep bestaat uit een medewerker openbare werken, een medewerker milieu, een medewerker vergunning, een medewerker handhaving, een vertegenwoordiger van de politie en de brandweer. Ook de evenementencoördinator sluit bij het
overleg aan. De werkgroep beoordeelt aanvragen op basis van de geldige wet- en regelgeving waaronder
de Wet Milieubeheer, de APV, het bestemmingsplan, de nota Positief Geluid en de richtlijnen op het gebied
van vergunning en handhaving die in het evenementenbeleid worden gesteld. Het formele besluit over vergunningverlening wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens stelt de
afdeling Vergunning en Handhaving de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit en draagt het zorg
voor de opmaak van de parapluvergunning, waarin alle deelvergunningen zijn opgenomen. In de vergunning wordt tevens vermeld dat voor het in gebruik nemen van gemeentegrond mogelijk precario betaald dient
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te worden. De heffingsambtenaar (team belastingen) bericht de aanvrager hier separaat over. Een kopie hiervan wordt naar de evenementencoördinator gestuurd.
Stap 4
De evenementencoördinator toetst de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag aan de hand van het beleid en
de inlevertermijnen. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, wordt in overleg met de collega’s sport en cultuur
bij team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte als onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling getoetst binnen het desbetreffende beleid. Aanvragen die niet ontvankelijk zijn of buiten de criteria voor
evenementenbeleid, cultuurbeleid en sportbeleid vallen worden middels een collegebesluit afgewezen. De
evenementencoördinator stelt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte.
Stap 5
Alle subsidieaanvragen, dus ook die op het gebied van cultuur en sport, worden door de evenementencoördinator verstuurd naar Stichting Noordwijk Marketing voor advies met betrekking de mogelijkheden die
het evenement biedt ter versterking van de identiteit van Noordwijk en promotie. Dit betekent dat de aanvraag vergezeld gaat van een verzoek tot schriftelijk advies over de aansluiting bij de merkwaarden en positioneringskenmerken, de organisatorische kwaliteit van het evenement, de vraag of er sprake is van een
beeldbepalend of onderscheidend evenement en het soort communicatieve ondersteuning.
Stap 6
In het team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte als onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling behandelt de evenementencoördinator twee keer per jaar de verzamelde subsidieaanvragen. Bij
alle aanvragen wordt het advies van Stichting Noordwijk Marketing geraadpleegd. Op basis van de beleidsregels wordt bepaald of een evenement in aanmerking komt voor meerjarige of incidentele subsidie.
Vervolgens wordt het subsidiebedrag beschikbaar gesteld.
Stap 7
Bij afwijzing stuurt de evenementencoördinator de aanvrager een brief met daarin het besluit. Bij toekenning
legt de evenementencoördinator de afspraken met de organisator van het evenement vast in een subsidiebeschikking, eventueel aangevuld met een subsidieovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd met
betrekking tot de activiteiten en beoogde resultaten, de voorzieningen waarvan de organisator gebruik kan
maken en de wijze van verantwoorden. Bovendien wordt hier vastgelegd welke vorm van ondersteuning door
Stichting Noordwijk Marketing van toepassing is en welke rechten en plichten hieraan verbonden zijn.
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6.4

Aanscherping toetsingskader vergunningverlening

Behalve het stroomlijnen van de gemeentelijke organisatie, is het wenselijk het toetsingskader op het gebied van
vergunningverlening aan te scherpen. In de huidige situatie ontbreekt het aan heldere criteria op grond waarvan
aan een evenement wel of niet vergunning wordt verleend. Voor de belangrijkste evenementenlocaties in Noordwijk moet een profiel worden opgesteld waarin wordt vastgelegd welk type evenement op die locatie passend is.
Het volgende hoofdstuk bevat daartoe al een voorstel. In overleg met de afdeling Vergunning en Handhaving tekenen zich de volgende contouren af voor een aanscherping van het toetsingskader voor vergunningverlening:
1. Vanuit al vastgestelde ‘brondocumenten’ (APV, nota Positief Geluid, Bestemmingsplan) worden per locatie
harde criteria geformuleerd waaraan een evenement moet voldoen, waaronder:
-

het maximale geluidsniveau

-

het maximum aantal bezoekers dat gelijktijdig op de evenementenlocatie aanwezig is

-

de maximale eindtijd

2. Per locatie wordt een maximum aantal evenementen per jaar vastgesteld. Daarbij kan het onderscheid worden gehanteerd van de indeling in grote (meer dan 5.000 bezoekers), middelgrote (tussen 500 en 5.000 bezoekers) en kleine evenementen (minder dan 500). Volledigheidshalve merken we op dat in de APV reeds is
opgenomen dat voor kleine evenementen, die voldoen aan de in de APV genoemde voorwaarden (onder andere een maximale eindtijd van 21.00 uur), geen vergunningsplicht geldt; wel geldt een meldingsplicht.
3. Wanneer er meer aanvragen worden gedaan dan het toegestane aantal evenementen per locatie wordt voorrang verleend aan de evenementen passend binnen het toeristisch evenementenbeleid, cultuurbeleid en sportbeleid.
Wanneer bovenstaande contouren worden geconcretiseerd en geoperationaliseerd, is de afdeling Vergunning
en Handhaving beter in staat haar rol op het gebied van vergunningverlening en handhaving te vervullen. Het
is wenselijk voor 2010 een Uitwerkingsnota Vergunningverlening en Handhaving te realiseren, waarin bovenstaand toetsingskader wordt geoperationaliseerd.

6.5

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn legeskosten verschuldigd. De leges zijn afhankelijk van het type evenement en het aantal te verwachten bezoekers. Leges zijn
een belasting voor, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; in dit geval de verstrekking van
de evenementenvergunning.
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Reeds besloten is voor de kleine evenementen, die vallen onder artikel 2.2.4 van de APV, geen legeskosten te
heffen. Deze kleine evenementen, die voor 21.00 uur plaatsvinden, zijn niet langer vergunningsplichtig, maar
slechts meldingsplichtig.
Daarnaast wordt in de Verordening heffing en invordering leges een uitzondering gemaakt voor de aanvraag
van een vergunning voor “een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een
liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een
ideële doelstelling”. In deze gevallen worden ook geen legeskosten geheven.
Voor de overige evenementen, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd, dienen wel leges betaald te worden.
Daarbij tekenen wij aan dat voor de gesubsidieerde evenementen geldt dat de leges een kostenpost vormen als
onderdeel van de begroting en dat de begroting een grondslag vormt voor het toekennen van subsidie. Gesteld
kan dus worden dat bij de gesubsidieerde evenementen de gemeente tegemoet komt in de kosten, waaronder
de leges. In deze benadering worden leges zonder tegemoetkoming alleen in rekening gebracht bij: niet-gesubsidieerde, middelgrote en grote evenementen welke niet onder de meldingsplicht of de vrijstellingsregeling
uit de legesverordening vallen.
In de Uitwerkingsnota Vergunning en Handhaving hoeft geen aandacht meer geschonken te worden aan de leges.
De geldende regelgeving op dit punt kan worden gehandhaafd. De uitwerkingsnota zal wel nader moeten ingaan op het punt van precario en huurcontracten. Onder de naam van precario wordt een direct belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
De Noordwijkse Precarioverodening blijft daarbij beperkt tot het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van terrassen, uitstallingen, standplaatsen, (snuffel-)markten is daar reeds rekening mee gehouden: in de bij de Precarioverordening behorende tarieventabel is bepaald, dat er pas precario in rekening wordt gebracht vanaf de derde
marktdag of gedeelte daarvan, per organisator per kalenderjaar. Voor standplaatsen en uitstallingen is niet voorzien in een dergelijke regeling. Aangezien het in de praktijk regelmatig voorkomt dat er ten behoeve van een evenement gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld kraampjes kan de situatie ontstaan dat een organisator
weliswaar wordt vrijgesteld van het betalen van leges, maar er wel een precarioaanslag wordt opgelegd. Om
dergelijke onduidelijke situaties te voorkomen wordt voorgesteld om in de Precarioverordening eenzelfde vrijstellingsregeling op te nemen als in de Legesverordening.
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Op dit moment worden forse kosten voor precario in rekening gebracht bij middelgrote en grote evenementen.
De mogelijkheid bestaat deze kosten aanzienlijk te reduceren wanneer de evenementorganisatie als een vaste
gebruiker van de betreffende locatie kan worden beschouwd en daarover een huurcontract afsluit. Het beleid
ten aanzien van de vraag wanneer wel of niet een huurcontract moet worden afgesloten, moet nader worden
uitgewerkt.

6.6

Communicatie

Voorbereidend op het invoeren van de nieuwe regelingen en handelingswijze is van belang dat deze worden
geïntroduceerd bij de organisatoren. Hiertoe moet door de gemeente informatiemateriaal worden gemaakt, gepubliceerd en bijgehouden. We denken hierbij aan een speciale evenementenbrochure en -webpagina van de
gemeente met een heldere en bondige tekst over de achtergrond, criteria, richtlijnen, fasering en de rol en taken
van de betrokken partijen. Ook moet het actuele aanbod per type en periode worden weergegeven. Dit moet
een organisator stimuleren leemtes op te vullen en ontmoedigen dubbel aanbod toe te voegen. Voor de eenduidigheid is belangrijk dat alle relevante gemeentelijke informatie over het organiseren van een evenement gezamenlijk wordt gepubliceerd. De organisator moet dus in één handeling op de hoogte kunnen worden gebracht
over de mogelijkheden en verplichtingen aangaande vergunning, subsidie, belastingen, voorzieningen en mogelijke locaties. Op het aanvraagformulier voor de vergunning en subsidie inlevertermijnen, de behandelingsprocedure en de contactpersoon (evenementencoördinator) duidelijk worden vermeld.
Ook Stichting Noordwijk Marketing moet deze informatie beschikbaar hebben en waar mogelijk doorverwijzen
naar de informatie.

6.7

Actiepunten

Uit dit hoofdstuk komen de volgende actiepunten naar voren:
-

Aantrekken evenementencoördinator voor team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte.

-

Implementatie proces subsidie- en vergunningverlening.

-

Ontwikkelen evenementenbrochure en -webpagina gericht op evenementenorganisatoren.

-

Opstellen Uitwerkingsnota Vergunning en Handhaving, met daarin onder andere aangescherpt toetsingskader
en uitwerking vrijstellingsregeling precario.
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7.

Versterken evenementenlocaties

In dit hoofdstuk laten we particuliere evenementenlocaties buiten beschouwing. Per locatie worden de randvoorwaarden, die aan het gebruik van de locaties worden gesteld, besproken.

7.1

Beleid evenemententerreinen

Het initiatief voor het voorstellen van een locatie voor een evenement ligt bij de organisator. Gezien het feit dat
een afwijkende locatie de inhoud van een evenement kan versterken staat het organisatoren van onderscheidende evenementen vrij suggesties te doen voor locaties die ongebruikelijk lijken. Indien de APV hiertoe ruimte
biedt kunnen ook op deze locaties evenementen worden georganiseerd. Uiteraard dient de organisator wel een
vergunning bij de gemeente aan te vragen.
Om te komen tot een goede verhouding tussen locatie, spreiding en het maximum aantal te houden belastende
evenementen is van belang de mogelijkheden en risico’s van de locaties te koppelen aan richtlijnen.
Daarom volgt een lijst van evenementenlocaties die de gemeente Noordwijk als standaardlocaties voor publieke
evenementen vaststelt. Per locatie is aangegeven voor wat voor soort evenementen de locaties zich lenen en
wat de maximale grootte van de evenementen is. Hiermee koppelt de gemeente het karakter van een evenement aan dat van de locatie.
Noordwijk aan Zee
De evenementenlocaties in Noordwijk aan Zee lenen zich, gezien de beschikbare ruimte en voorzieningen en
de moderne vormgeving, voor de wat grotere evenementen. Het huidige gebruik van enkele locaties als parkeerterrein en/of omliggende woningen leggen beperkingen op dit gebruik. Daarnaast dient op sommige locaties de ruimtelijke kwaliteit verbeterd te worden.
Geschikt voor grote evenementen:
-

’t Wantveld is parkeerterrein en wordt omringd door woningen. Dit terrein is geschikt voor een groot beeldbepalend, onderscheidend of andersoortig evenement zolang dit terrein nog niet is ontwikkeld. In de zomer,
tijdens grote evenementen, moet door de afdeling Openbare Werken en de evenementencoördinator extra
aandacht worden besteed aan het organiseren van alternatieve parkeergelegenheid en het vervoer tussen
die locatie en ’t Wantveld.
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-

Koningin Wilhelmina Boulevard. Gezien de uitgerektheid en prominente ligging leent de Koningin Wilhelmina Boulevard zich voor grote beeldbepalende evenementen.

-

De Grent mag worden gebruikt voor een grootschalig muziekevenement, dat plaatsvindt op 30 april, zoals
momenteel Grentpop.

-

Het strand. In de nota Strandbeleid worden de voorwaarden beschreven voor grootschalige evenementen
op het strand. De mogelijkheden hiervoor zijn zeer beperkt.

Geschikt voor middelgrote en kleine evenementen:
-

Het Vuurtorenplein leent zich, gezien de ligging en oppervlakte, het beste voor middelgrote beeldbepalende
en onderscheidende evenementen. Ook kleinschalige evenementen kunnen hier plaatsvinden.

-

Het Palaceplein is, gezien de ligging aan de boulevard, geschikt voor allerlei soorten evenementen, zolang
dit plein nog niet is ontwikkeld.

-

Het Piet Florisdal in het Noordelijk Duingebied. Gezien de ligging in de natuur leent deze plaats zich het best
voor onderscheidende evenementen, die te combineren zijn met de beschermde status van het gebeid op
grond van de habitat richtlijn en de status milieubeschermingsgebied voor stilte op grond van de Provinciale Milieuverordening.

-

Het strand is in de zomer tevens geschikt voor kleine en middelgrote evenementen, ofwel vooral voor onderscheidende evenementen. We denken hierbij aan evenementen op het gebied van ontspanning, cultuur
en sport, zoals het NK Kiteboarden en zeilwedstrijden;

-

De Koningin Wilhelmina Boulevard is tevens geschikt voor middelgrote en kleine onderscheidende evenementen. Hierbij merken we op dat de Oranje Promenade op de Koningin Wilhelmina Boulevard eigendom
is van de Hotels van Oranje. Naast een vergunning van de gemeente moet dus toestemming van Hotels van
Oranje worden gevraagd.

-

De Hoofdstraat is geschikt voor kleine evenementen.

-

De Grent is tevens geschikt voor middelgrote en kleine evenementen.
Noordwijk Binnen

In de kern van Noordwijk Binnen ambiëren we middelgrote en kleine evenementen. Deze passen goed in de veelal
historische karakteristiek van het dorpsdeel. Evenementenlocaties voor grote evenementen zijn hier niet beschikbaar, maar ook niet gewenst.
-

Het Lindenplein is, gezien de karakteristieke sfeer, geschikt voor onderscheidende middelgrote en kleine evenementen. Het gebruik als openbare weg maakt dat deze locatie beperkt beschikbaar is.
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-

Middelgrote evenementen passen goed op het Kloosterplein. Gezien de functie van parkeerterrein moet tijdens evenementen alternatieve parkeerplek worden georganiseerd.

-

De Voorstraat is geschikt voor middelgrote evenementen. Het gebruik als openbare weg maakt dat deze locatie beperkt beschikbaar is.

-

Het kleine en karakteristieke pleintje voor de Oude Jeroenskerk (hoek Voorstraat/Heilige Geestweg) is geschikt
voor kleine onderscheidende evenementen. Daar het in gebruik hebben van dit pleintje als evenementenlocatie voor onderscheidende evenementen past in de ruimtelijke ontwikkelingen van het project de Kern
gezond zou dit pleintje meer benut kunnen worden. Naast vergunning van de gemeente moet toestemming
van het kerkbestuur worden aangevraagd.

7.2

Ruimtelijke verbeteringen

We vinden het van belang om in een verbeterplan aan te geven op welke evenementenlocaties aanpassingen
moeten plaatsvinden. Zo moet worden bekeken of de evenementenfunctie in de bestemmingsplannen van de
locaties moeten worden opgenomen en of er (aanvullende) voorzieningen moeten worden aangelegd. Hierbij
moet aansluiting gevonden worden bij de ontwikkelingen in het kader van de ruimtelijke programma’s Noordwijk Zeewaardig en De Kern Gezond. In dit verbeterplan moet tevens per locatie worden bepaald hoe vaak en
wanneer (’s ochtends of ’s avonds, sluitingstijden) de evenementen mogen plaatsvinden, hoe deze zich verhouden
tot de nota Positief Geluid en welk soort aanvullende informatie er bij de aanvraag moet worden ingediend.
Naast een verbeterplan voor de bestaande evenementenlocaties zal onderzocht moeten worden welke ruimte er
benut kan worden voor het creëren van een evenemententerrein of slechtweervoorziening. Daar op dit moment
wordt gesproken over ontwikkelingen op bijvoorbeeld het Wantveld en het Palaceplein zal uit moeten worden gezien naar een andere geschikte locatie en rekening worden gehouden met het hierbij behorend ruimtelijk beslag.

7.3

Behoefte aan binnenlocaties

De Muze is een zeer geschikte binnenlocatie voor kleine evenementen. Noordwijk beschikt echter niet over overkapte locaties voor middelgrote en grote evenementen passend bij de identiteit van Noordwijk; stijlvol, charmant en enigszins ingetogen. Tegelijkertijd wil de gemeente een evenementenaanbod in het voor- en najaar en
de winter stimuleren. Hiertoe zal de gemeente dan ook geschikte voorzieningen moeten treffen. Een evenementenhal biedt uitkomst en tevens locatie aan evenementen tijdens slechtweer, ofwel in het najaar en de winter. Een openluchttheater met semipermanente overkapping kan tevens als slechtweervoorziening uitkomst
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bieden. Voordeel van dit theater is dat het uitermate geschikt is voor podiumkunstevenementen, die goed in de
profilering van Noordwijk vallen. Binnen de ruimtelijke ontwikkelingen wordt hiermee rekening gehouden.

7.4

Actiepunten

Uit bovenstaande tekst komt het volgende actiepunt naar voren:
-

Het opstellen van de Uitwerkingsnota Vergunning en Handhaving, met daarin onder andere aangescherpt
toetsingskader door de afdelingen Vergunning en Handhaving en Maatschappelijke Ontwikkeling, inclusief
eventueel opnemen van de evenementenfunctie in een bestemmingsplan.
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8.

Financiële samenvatting

In dit hoofdstuk vatten we de financiële consequenties van het nieuwe evenementenbeleid samen.

8.1

Evenementenbudget

In de meerjarenbegroting van de gemeente is voor de uitvoering van het evenementenbeleid een structureel
budget beschikbaar van € 145.000,– voor toeristische evenementen. Wij stellen voor dit budget geheel aan te
wenden voor een beperkt aantal evenementen met wie wij een meerjarenovereenkomst willen afsluiten (budgetsubsidie). Na vier jaar wordt door middel van een evaluatie bepaald of dit budget wordt gehandhaafd. Indien dit niet het geval is komt budget vrij voor nieuwe evenementen.
Ten behoeve van nieuwe evenementen die kunnen bijdragen aan de gewenste identiteit van Noordwijk stellen
wij voor een Innovatiebudget Evenementen Noordwijk beschikbaar te stellen. Hiertoe moet het evenementenbudget worden verruimd met structureel € 50.000,–.

8.2

Budget Stichting Noordwijk Marketing

De Stichting Noordwijk Marketing subsidiëren wij met een budgetsubsidie van € 395.365,– (subsidiebedrag 2008
dat jaarlijks wordt geïndexeerd). Ongeveer € 50.000,– van dit bedrag wordt besteed aan het uitvoerende, naar
de markten optredende orgaan, het Visitor Center Noordwijk. De overige gelden worden besteed aan activiteiten voor de marketing en promotie van het Noordwijkse toeristisch en congresproduct. Ook het Noordwijkse
bedrijfsleven draagt hieraan bij middels een participatie in Stichting Noordwijk Marketing.
De komende jaren willen we de rol van Stichting Noordwijk Marketing ten aanzien van afstemming en samenwerking tussen evenementen en gezamenlijke promotie van aanbod versterken. Alle evenementen die vanuit
het evenementenbeleid worden gesubsidieerd worden actief en/of passief gepromoot door Stichting Noordwijk
Marketing, dan wel door haar aan te wijzen uitvoerende partijen (PR- en reclamebureaus). De evenementen die
deze steun ontvangen komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie voor hun PR budget. Uiteraard
komen zij wel in aanmerking voor subsidie voor het drukwerk, de website en overige uitingen van het evenement. De organisator blijft hier namelijk zelf verantwoordelijk voor, in afstemming met Stichting Noordwijk Mar-
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keting. Dit geldt ook voor de artistieke evenementen en de sportieve evenementen die vallen binnen respectievelijk
het cultuurbeleid en het sportbeleid die hiervoor in aanmerking komen.
De Stichting Noordwijk Marketing vragen wij ook een extra inzet te plegen ten behoeve van een evenementenplatform, de advisering aan de gemeente over aansluiting bij de merkwaarden en positioneringskenmerken
en het actief aantrekken dan wel stimuleren van nieuwe initiatieven. Voor deze taakverzwaring stellen wij een
structurele capaciteitsuitbreiding voor van 0,5 fte, waarmee een bedrag van € 30.000,– gemoeid is. Bovendien
ondersteuning van het bestuur tijdens vergaderingen.
Wij zullen na een jaar evalueren in hoeverre de voorgestelde intensiveringen toereikend zijn.

8.3

Organisatiecapaciteit gemeente

Het beschreven evenementenbeleid vraagt organisatorische inspanning van de gemeente. Bij team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte als onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is behoefte aan
een evenementencoördinator die alle subsidie- en vergunningaanvragen coördineert, afstemming zoekt met Stichting Noordwijk Marketing en de contacten onderhoudt met alle afzonderlijke evenementenorganisaties tot het
moment van subsidie- en/of vergunningverlening. Hiervoor is een formatie-uitbreiding van 1 fte nodig.

8.4

Onderzoeksbudget ruimtelijke infrastructuur

Tot slot is geconstateerd dat er niet voor alle soorten evenementen geschikte faciliteiten aanwezig zijn. Vooral
de gewenste spreiding over de seizoenen en de mede daardoor ontstane behoefte aan een overdekte locatie,
is een aandachtspunt. Ook is het wenselijk om alle belangrijke evenementenlocaties in beeld te brengen welke
ruimtelijke aanpassingen en faciliteiten wenselijk zijn.
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Bijlagen
1.

Planning actiepunten

Vaststellen nieuwe deelverordening Toeristische Evenementen
december 2009
-

collegebehandeling – 10 november 2009

-

behandeling commissie W&W – 2 december 2009

-

behandeling in raad – 17 december 2009

Vaststellen Uitwerkingsnota Vergunning en Handhaving
december 2009
-

collegebehandeling – 10 november 2009

-

behandeling commissie BM&B – 1 december 2009

-

behandeling in raad – 17 december 2009

Ontwikkelen evenementenbrochure en -webpagina
december 2009
-

Gericht op evenementenorganisatoren

-

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – oktober 2009 t/m december 2009

Implementatie proces subsidie- en vergunningverlening
februari 2010
-

Aantrekken evenementencoördinator en organisatie nieuwe werkproces

-

Team Beleidsrealisatie Maatschappij & Ruimte – november 2009 t/m februari 2010

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek binnenlocatie evenementen
en opstellen plan verbeteringen evenementenlocaties
februari 2010
-

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – januari en februari 2010

Nota Toeristisch Evenementenbeleid Noordwijk

43

2.

Overzicht evenementen 2009

Onderstaande lijst evenementen bevat de evenementen die ten tijde van het opstellen van deze nota zijn aangemeld voor het jaar 2009. Deze lijst is opgesteld op 20 mei 2009 onder voorbehoud van wijzigingen in data
en uitvoering.

Voorjaar (20 maart tot en met 21 juni)
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De Mooiste File van Nederland

24 tot 26 april

Bloemencorso Bollenstreek

25 en 26 april

Grentpop

30 april

KunstKlank, Misa Tango

1 t/m 4 mei

Tulpenrally

3 t/m 9 mei

NK Bootvissen

30 mei

Openstelling Toren Oude Jeroenskerk

16 mei

Week van de Zee

16 t/m 23 mei

Opera aan Zee

20 mei t/m 1 juni

Veiligheidsdag

23 mei

Kiteboard Open

31 mei en 1 juni

Curiosa markt

mei t/m augustus

Toeristische zomermarkt

mei t/m augustus

BeeldenBoulevard

6 juni t/m 19 juli

Prosecco Beach/Horescavo Beachparties

11 juni

Berghtoptheater Festival

13 juni

Schilderfestival

15 t/m 21 juni

Korenfestival

20 juni

Tuinmarkt onder de Linden

20 en 21 juni

Sunday Afternoon Jazz

februari tot juni

Wielerklassieker (Noordwijk Classic)

23 juni
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Zomer (22 juni tot en met 20 september)
Werelds grootste Beachkorfbaltoernooi

27 juni

Valle Tango

3 tot 11 juli

Jazz onder de Linden

4 juli

Beach Hockey toernooi

11 juli

Zomerconcert in Oude Jeroenskerk

6 augustus

Zomermarkten met live muziek

15, 22 en 29 juli

JoB- PoP festival

9 september

Strandactiviteiten iedere maandag

juli/augustus

Lokale muziek iedere dinsdag

juli/augustus

Strandactiviteit iedere woensdag

juli/augustus

Live muziek iedere donderdag

juli/augustus

Lokale muziek iedere vrijdag

juli/augustus

Kinderdagen iedere zondag

juli/augustus

Strand Bibliotheek (Bollenstreek)

juli/augustus

Toeristische Zomermarkt

juli/augustus

Summer Cinema

10 juli t/m 30 augustus

Horescavo Beachparties

11 juli t/m 15 augustus

Vechten tegen de Zee

8 augustus

Bloemententoonstelling in de Kapel

12 t/m 16 augustus

Rijnsburgs Bloemencorso

12 t/m 16 augustus

Horescavo Beachparties

15 augustus

Internationaal Cor Wouters Toernooi

15 en 16 augustus

Noordwijk te Paard/Harddraverij KWB

20 augustus

Schaaksimultaan

31 augustus

Noordwijk Culinair

21 t/m 23 augustus

Oranjefeesten Noordwijk Binnen

31 aug. t/m 3 september

Vliegershow Noordwijk

augustus

European Sand Sculptures Festival

augustus/september
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Najaar (21 september tot en met 20 december)
Open Monumentendag

12 en 13 september

Puinpop

september

Noordwijk Danst

5 september

Noordwijk Open (zeilen)

12 en 13 september

ATB strandrace

24 oktober

Winter (21 december tot en met 19 maart)
Mountainbike strandrace

22 november

Kerstdorp aan Zee

december

Kerstmannen kite race

december

Rabo Challenge

7 december

Noordwijk Challenge

8 december

Muzikale Oude Dorps-Kerstwandeling

december

Kapel aan Zee opent haar deuren

december

In 80 minuten rond de wereld / Stg. Klamuze Concert

december

Muziek verlicht Binnen / Kerst

december

Weihnachts Oratorium

20 t/m 22 december

Nieuwjaarsduik

1 januari

Noordwijks Nieuwjaarconcert

januari

Diverse data
Boekenfeest
Historische wandeling Noordwijk
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3.

Beschrijving bestaande situatie

In deze bijlage omschrijven we de huidige situatie van het evenementenbeleid van Noordwijk. We staan stil bij
definities en wettelijke kaders en richtlijnen. Vervolgens geven we een overzicht van de bestaande evenementen in Noordwijk, de betrokken organisaties en de subsidie- en vergunningverlening. Tenslotte staan we stil bij
actuele beleidsdocumenten die voor het gemeentelijk evenementenbeleid van belang zijn.

Wettelijke definitie evenement
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft de gemeente aangegeven wat zij juridisch gezien onder
een evenement verstaat:
“Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5.2.4 van deze verordening;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
f.

activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.4.3 (straatartiest) en 2.3.3.1 (speelgelegenheid) van deze verordening.

Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2, op de weg;
d. een feest of wedstrijd (al dan niet voor publiek toegankelijk) op of langs het publiek terrein, tenzij het een
activiteit en locatie betreft zoals bedoeld onder d van het voorgaande lid.”
Naast de definitiebepaling meldt de Algemene Plaatselijke Verordening verder de regels omtrent vergunningverlening en -weigering en meldingsregeling.
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Evenementenaanbod
Jaarlijks wordt voor ongeveer 250 evenementen een vergunning aangevraagd. In november 2008 hadden 57 publieke evenementen zich voor 2009 bij Stichting Noordwijk Marketing aangemeld. In de loop van de tijd zullen
zich echter nog meer evenementen melden. De reeds aangemelde evenementen kunnen aan de hand van seizoen en de Noordwijkse positioneringskenmerken (ontspanning, actief en cultuur) als volgt worden opgedeeld:
Seizoensspreiding
Voorjaar

19%

Zomer

47%

Najaar

14%

Winter

14%

Door het jaar heen

Discipline

5%

Ontspanning

26%

Cultureel

61%

Sportief/actief

11%

Opvallend is dat maar liefst 47% van het aanbod in de zomer plaatsvindt. Verder valt op dat het aandeel sportieve evenementen, vooral op het niveau van topsport, laag is. Inhoudelijk gezien varieert het evenementenaanbod
in grote mate. In bijlage 2 is een overzicht van de voor publiek toegankelijke evenementen opgenomen.

Evenemententerreinen
Momenteel worden in Noordwijk vooral de volgende locaties voor publieke evenementen gebruikt:
Noordwijk aan Zee
-

‘t Wantveld is een langgerekte parkeerplaats van ongeveer 250 bij 50 meter, die wordt gebruikt door strandgangers en hotelgasten. Hierdoor is de locatie, vooral in de zomer, beperkt beschikbaar voor evenementen.
Het terrein wordt omringd door woningen, hetgeen beperkingen geeft in verband met overlast. Er bevinden zich watervoorzieningen op deze locatie. Momenteel worden op ’t Wantveld evenementen zoals
het circus en de zomerkermis georganiseerd.

-

Het Vuurtorenplein heeft een afmeting van 40 bij 40 meter, met in het midden een standbeeld. Gepland is
om dit plein volledig opnieuw in te richten. Aan de oost-, noord- en zuidzijde bevinden zich woningen en/of
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hotels. Er bevinden zich zowel water- als elektravoorzieningen op deze locatie. Evenementen die tot nu toe
op het Vuurtorenplein plaatsvinden zijn toeristenmarkten, boekenmarkten en muziekuitvoeringen.
-

Het Palaceplein is een parkeerterrein van 40 bij 50 meter met een driehoekige punt. Vooral in de zomer
wordt de parkeerplaats gebruikt door badgasten. Aan de oost- en zuidkant bevinden zich appartementen. Er bevinden zich zowel water- als elektravoorzieningen op deze locatie. Het Palaceplein wordt momenteel als evenemententerrein alleen gebruikt voor de kermis.

-

De Koningin Wilhelmina Boulevard wordt vooral door strandbezoekers gebruikt als verkeersweg. De snelheidslimiet bedraagt 30 kilometer per uur. Langs de Boulevard bevindt zich horeca met daarboven appartementen. Deze locatie beschikt over elektravoorzieningen. Momenteel worden onder meer het Bloemencorso,
de Beeldenboulevard, het Schildersfestival en de Dag van het Paard op de boulevard gehouden.

-

De Oranje Promenade op de Koningin Wilhelmina Boulevard tegenover de Hotels van Oranje is privéterrein. Hier worden vooral in de zomerperiode en met toestemming van het management van de Hotels van Oranje, verschillende evenementen gehouden, zoals Het European Sand Sculptures Festival,
Culinair aan Zee en concerten van de Koninklijke Luchtmacht Kapel.

-

De Grent, is het uitgaansgebied van Noordwijk, genaamd naar de verkeersweg waaraan het zich bevindt.
De weg wordt iedere Koninginnedag benut als locatie voor Grentpop, dat wordt georganiseerd de ondernemers zelf. Op de locatie bevinden zich dan ruim 7.000 bezoekers.

-

In het Piet Florisdal in het Noordelijk Duingebied, dat onderdeel is van het Zuid Hollands Landschap, wordt
het evenement Kunst in Duin georganiseerd.

-

Het strand wordt niet vanzelfsprekend gebruikt als locatie voor evenementen. Als er een specifieke aanvraag wordt gedaan dan wordt gekeken of het passend is op het strand. Momenteel mogen onder
strenge restricties, die zijn omschreven in de Strandnota en de APV, maximaal twee keer per jaar het Horecavo Beachfestival en een keer per jaar een groot feest voor jongeren op het strand plaatsvinden. Ook
vinden de actieve evenementen “de Kiteboard Open” en “Vechten tegen de Zee” op het strand plaats.

Noordwijk Binnen
-

Het Lindenplein is een stijlvol en authentiek plein met lindebomen en een muziekkapelletje. Aan beide kanten van het plein bevindt zich een weg die tijdens evenementen moet worden afgesloten. Tot nu toe vinden
evenementen zoals Muziek verlicht Binnen, de Tuinmarkt (gedeeltelijk), Jazz onder de Linden op het Lindenplein plaats.

-

Aan de Susanna van Ettenstraat bevindt zich een parkeerterrein, dat is gelegen tegenover het politiebureau,
midden van een woonwijk.
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-

Ten zuidwesten van de Kerkstraat bevindt zich het Kloosterplein, dat als parkeerplaats in gebruik is. Op
dit terrein wordt momenteel een kermis georganiseerd, evenals het Oranjefeest Noordwijk Binnen.

-

De Voorstraat is een eenrichtingsweg nabij het gemeentehuis. Het wordt een keer per jaar afgesloten voor
een tuinmarkt, de Harddraverij (onderdeel van het Oranjefeest Noordwijk Binnen), de Rijnsburgsbloemencorso en de Muzikale dorpswandeling.

-

Op het pleintje voor de Oude Jeroenskerk kunnen kleine evenementen worden gehouden. Gezien het gedeelde eigendom met het kerkbestuur moet hiervoor tevens aan hen toestemming worden gevraagd.

Naast bovengenoemde openbare locaties beschikt Noordwijk over locaties, die in eigendom zijn van particulieren en ondernemers, zoals hotels of congrescentra. Deze bevinden zich voornamelijk in Noordwijk aan Zee.
Indien de APV hiertoe ruimte biedt kunnen ook op deze locaties evenementen worden georganiseerd. Om de
consequenties van het evenement voor de openbare orde vooraf te kunnen voorzien, dient de organisator voor
een dergelijk evenement alsnog een vergunning bij de gemeente aan te vragen.
In Noordwijk vinden, ondermeer door een gebrek aan binnenlocaties, slechts enkele binnenevenementen plaats
die voldoen aan bovenstaande definitie. Daarnaast vinden in hotels, congrescentra en de Muze regelmatig binnenevenementen, zoals beurzen, wijnproeverijen, miljonairsfair en de weddingfair, plaats. Hierbij gaat het
vooral om evenementen die zijn gericht op de zakelijke markt. Deze evenementen vallen buiten de reikwijdte
van deze nota.

Betrokken partijen
De volgende organisaties zijn betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van evenementenbeleid.
Gemeente Noordwijk, de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Deze afdeling is verantwoordelijk voor strategie en visievorming op het gebied van welzijn, economie en
ruimte. Het betreft ondermeer cultuur, toerisme, onderwijs en jongerenbeleid.
-

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor strategie en visievorming op het gebied van onderwijs, sport, zorg en volksgezondheid, accommodaties, Wmo, Senioren, Jeugd, economie, toerisme, cultuur etc.

-

Het team Beleidsrealisatie, Maatschappij en Ruimte als onderdeel van de afdelinf Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch beleid, zoals het formuleren van sub-
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sidiebeleid en deelverordeningen. In dit team zitten beleidsmedewerkers Onderwijs, Zorg en Volksgezondheid, Kunst en Cultuur en Sport en Evenementen. Subsidieaanvragen komen bij dit team binnen en worden
over de medewerkers van de verschillende disciplines verdeeld. Aanvragen aangaande evenementen die meerdere disciplines beslaan worden in onderling overleg opgepakt. De budgetten van de discipline zijn echter
gescheiden. Toekenning van subsidie voor toeristische evenementen gebeurt op grond van de Subsidieverordening Toeristisch Fonds 1999. Toekenning aan culturele en sportieve evenementen gebeurt op basis van
de Algemene Subsidieverordening Welzijn 2003 en het bijbehorende Uitvoeringsprotocol Welzijn 2003.
Gemeente Noordwijk, afdeling Vergunning en Handhaving
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het maken van de regelgeving. Daarnaast is de afdeling Vergunning en
Handhaving betrokken bij evenementen. Deze afdeling zorgt ervoor dat het gebruik van de openbare weg
wordt gereguleerd door met name vergunningverlening, toezicht en handhaving. Team Vergunningen houdt
zich onder andere bezig met het behandelen van allerlei aanvragen voor evenementenvergunningen. Het
aanvragen van evenementenvergunningen heeft als voornaamste doelen:
-

het bewaren van de openbare orde en veiligheid;

-

het bewaken van de veiligheid van goederen en personen;

-

bewaken van de zedelijkheid en gezondheid;

-

het voorkomen van parkeeroverlast;

-

het voorkomen van ongevallen;

-

het verkrijgen van inzicht in welke evenementen er op welke tijdstippen op welke plaatsen worden gehouden.

Aanvragen voor evenementenvergunningen worden beoordeeld op basis van de geldige wet- en regelgeving waaronder de Wet Milieubeheer, de APV, het bestemmingsplan, de nota Positief Geluid en de richtlijnen op het gebied van vergunning en handhaving die in het toeristisch evenementenbeleid worden gesteld.
De weigeringsgronden zijn opgenomen in artikel 1.7 van de APV, zoals weigering in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of
goederen en de zedelijkheid of gezondheid.
De behandelingstermijn van vergunningsaanvraag bedraagt 8 weken.
Bij verkregen vergunning wordt het evenement door de gemeente doorgemeld aan Stichting Noordwijk Marketing, die het evenement op de evenementenkalender opneemt.
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Gemeente Noordwijk, afdeling Openbare Werken
Binnen deze afdeling werken twee teams aan evenementen: het team Groen en Wijkbeheer en het team Civiel Verkeer en Bouwkunde. De teams zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van evenementen. Hierbij moet
worden gedacht aan het plaatsen van dranghekken en het tijdelijk aanpassen van verkeersituaties.
Politie, brandweer, beveiligingsbureaus en verkeersbegeleiders
De politie is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Brandweer, veiligheidsbureaus en verkeerbegeleiders bewaken de veiligheid ten aanzien van evenementen.
Stichting Noordwijk Marketing
Ten behoeve van de positionering en profilering van Noordwijk hebben de gemeente en het bedrijfsleven
gezamenlijk de Stichting Noordwijk Marketing opgericht. Het doel van de stichting is het vermarkten en promoten van Noordwijk, het creëren en behouden van bedrijvigheid door het scheppen van een aangenaam
vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en het zorgen voor een attractief verblijf voor bezoekers.
Stichting Noordwijk Marketing is verantwoordelijk voor de collectieve marketing en promotie van het
Noordwijks (toeristisch) product. Dit doet de stichting aan de hand van een meerjarenstrategie en een jaarlijks activiteitenplan met betrekking tot:
-

de exploitatie van een Visitor Center, dat is gericht op de informatievoorziening naar toeristen. Vanaf april
t/m december 2008 hebben 11.323 mensen het Visitor Center bezocht. Het ontving 3.132 telefoontjes en
1.059 e-mails.

-

het bewerken van de MICE-markt (Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions)

-

het bewerken van de vrijetijdsmarkt, bijvoorbeeld met promotiemiddelen, zoals de evenementenkalender

-

het versterken van de merknaam Noordwijk, onder meer door het consequent toepassen van de merkwaarden van Noordwijk

-

het promoten van de detailhandel in aansluiting op de merkwaarden van Noordwijk, onder meer gericht
op de toeristische markt

Stichting Noordwijk Marketing heeft een belangrijke adviserende rol als het gaat om de ontwikkelingen op
toeristisch en recreatief gebied. Evenementen zijn een middel voor Stichting Noordwijk Marketing om haar
doelstellingen te bereiken. De stichting organiseert zelf geen evenementen maar stimuleert en ondersteunt
bestaande evenementen en de organisatoren.
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Stichting Noordwijk Marketing ontvangt structureel jaarlijks € 395.365,-- budgetsubsidie om alle bovengenoemde taken te realiseren. De wijze waarop de stichting dit bedrag heeft ingezet moet nog met de gemeente
worden geëvalueerd. In 2008 ontving Stichting Noordwijk Marketing € 60.000,-- aanvullende subsidie ten
behoeve van de promotie van het lagere segment verblijfsaccommodaties (0 tot en met 2 sterren). Naast de
gemeentelijke subsidie ontvangt de stichting budget vanuit het bedrijfsleven.

Subsidies
Evenementen kunnen worden gesteund met project-, budget- en waarderingsubsidies. Op basis van de ASV die
in 2010 in werking treedt zijn enkel nog budget- en projectsubsidies mogelijk. Een budgetsubsidie (maatwerk)
gaat doorgaans naar grote instellingen die beleid uitvoeren dat past in de visie van de gemeente. Aan de toekenning van deze subsidie is een reeks van prestatieafspraken gekoppeld. De aanvraag- en afrekenformulieren
zijn eenvoudiger dan bij budgetsubsidiëring.
Een projectsubsidie betreft een eenmalige bijdrage in de kosten van een met name door de instelling uit te voeren project met vooraf overeengekomen uitgaven, inkomsten en activiteiten.

Aanpalend beleid
Cultuurbeleid
In het cultuurbeleid worden drie hoofddoelen onderscheiden: cultuurparticipatie, het ontsluiten van kunst
en cultuur door communicatie en het versterken van het cultuurtoerisme. Evenementen, in de zin van festivals, nemen in het beleid een prominente plaats in. Daarbij gaat het om evenementen met een hoge artistieke kwaliteit, door en voor inwoners, waarbij participatie (actief en passief) voorop staat.
Om haar doelen te bereiken wil de gemeente bestaande festivals, zoals Opera aan Zee, Kunstklank en het
Schilderfestival, die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor het profiel van de culturele badplaats Noordwijk, versterken. De gemeente wil onder meer investeren in de kwaliteit van de festivals en de promotie van
de festivals buiten de regio.
Sportbeleid
Het sportbeleid is gericht op bereik van elke Noordwijker, dus gericht op breedtesport. Verenigingen en andere organisaties kunnen in aanmerking komen voor projectsubsidies voor bijzondere evenementen gericht
op het stimuleren van sportdeelname door jeugdigen, gehandicapten en ouderen, maar ook aan specifieke
activiteiten gericht op ondersteuning van vrijwilligers.
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Topsport wordt alleen ondersteund indien er sprake is van een evenement dat past binnen de kaders van
het gemeentelijke evenementenbeleid. Het ondersteunen van topsport heeft daarmee geen prioriteit. Andersoortige sportevenementen passend binnen het evenementenbeleid kunnen in specifieke gevallen een
beroep doen op de budgetten ten behoeve van het evenementenbeleid.
Strandnota
In de Strandnota staat dat moet worden voorkomen dat organisatoren in conflict komen met de normale
strandbezoeker. Grote evenementen worden dan ook zoveel mogelijk voorkomen.
Tenslotte meldt de Strandnota dat de gemeente terughoudend is met informele feesten en partijen op het
vrije strand. Dergelijke initiatieven moeten worden doorverwezen naar strandpaviljoenbedrijven. Deze beschikken immers over benodigde voorzieningen (zoals sanitair) en vergunningen.
Provinciaal vrijetijdsbeleid
In de ‘Agenda Vrijetijd 2006-2010’ van de provincie in Zuid Holland wordt het belang van de toeristische markt
van professioneel georganiseerde grootschalige evenementen geduid. Ook de goede bereikbaarheid van dit
soort evenementen wordt onderkend. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor de bevordering van professionaliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid van grote evenementen.
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