3 juni 2018

Overzicht verwerking inspraakreacties Evenementenbeleid 2018-2022 en locatieprofielen
Op 19 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem het Evenementenbeleid Haarlem 2018-2020 vastgesteld. Na advies
van de commissie Ontwikkeling op 18 januari jl. is het vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode liep van 25 januari t/m 7 maart 2018. Voorafgaand aan
de inspraakperiode is zeer intensief geparticipeerd met diverse betrokken partijen in de stad. Een kleine aantal, namelijk acht, vertegenwoordigers van
Haarlemse wijkraden, adviescommissies en instellingen heeft gedurende de inspraakperiode de moeite genomen (opnieuw) aan te geven waar hun zorgen
liggen als het gaat om het nieuwe evenementenbeleid. Met een van deze partijen is het locatieprofiel mondeling besproken. In vrijwel alle reacties wordt de
waardering uitgesproken voor het feit dat er een nieuw evenementenbeleid is opgesteld. Wij waarderen dat zeer en hebben uiteraard serieus gekeken naar
de inspraakreacties. Met name de locatieprofielen hebben vragen opgeroepen. Locatieprofielen zijn niet statische beleidsstukken en kunnen waar nodig ten
alle tijden aangepast worden. Naar aanleiding van de reacties zijn dan ook waar mogelijk de profielen aangepast. Stichting ParkLab heeft de
inspraakmogelijkheid benut om aan te tonen dat de speerpunten van het nieuwe evenementenbeleid grotendeels overeenkomen met hun eigen
doelstellingen om zo hun belang voor de stad te benadrukken.
Om een goed overzicht te krijgen van de reacties en de eventuele wijzigingen zijn de inspraakreacties verdeeld in algemene reacties en reacties op de
specifieke locatieprofielen Veerplas, Vijfhoek, Raaks, Doelen, Haarlemmerhout e.o. en het Reinaldapark. De reacties zijn indien nodig voorzien van
commentaar. In het commentaar wordt uitgelegd waarom een voorstel tot wijziging is overgenomen of juist waarom dat niet is gebeurd.
Voor u ligt het overzicht van de verwerking van de reacties. Omdat het om slechts acht reacties gaat zijn deze in het geheel toegevoegd als bijlage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chris Buzink namens Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Bernard Felix namens de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.
Matya Grabijn en Maarten Claus namens Stichting ParkLab.
Guus Josee namens de Havendienst.
Riet Ooms en Joop Spiekermann namens Wijkraad Molenwijk. (mondeling)
Lex Rietveld namens de adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark.
Dick Smit namens de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Gerrit Vooges namens de Wijkraad Sportheldenbuurt.

Document

Reactie

Antwoord

Algemeen, Stichting ParkLab:

Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab
geven aan dat ze de doelstellingen van het
nieuwe evenementenbeleid hoopvol vinden en de
beoordelingscriteria een mooie leidraad. Met
name het streven naar kwaliteit, innovatie,
sociale cohesie en duurzaamheid spreekt hen erg
aan.
Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab
uiten de wens meer broedplaatsen te creëren in
Haarlem. Deze randjes zijn belangrijk voor de
stad. Matya en Maarten hebben nauw contact
met de bestaande broedplaatsen en geven hen bij
hun verschillende evenementen graag ruimte.
Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab
spelen graag een grotere rol in het nieuwe beleid.
Zij zijn van mening dat Stichting ParkLab in de
nieuwe evenementenbegroting structureel
ondersteund zou moeten worden met een bedrag
van € 30.000,- voor Parksessies en € 5.000,- voor
Begane grond.
Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab over
Maatschappelijk belang: de open opzet van
Parksessies zorgt voor sociale cohesie. Zij willen
met Parksessies en Begane grond inspireren tot
en bijdragen aan een nieuwe artistieke opleving
van de stad.
Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab over
Economisch belang: Parksessies en Begane grond
dragen bij aan de versterking van het merk
Haarlem. D.m.v. Begane grond worden de
mogelijkheden van leegstaande winkelpanden
onder de aandacht gebracht.

Ter kennisname

Algemeen, Stichting ParkLab:

Algemeen, Stichting ParkLab:

Algemeen, Stichting ParkLab:

Algemeen, Stichting ParkLab:

Ter kennisname

De oude evenementenbegroting loopt tot 31
december 2018. De wensen van Stichting ParkLab
zullen worden meegenomen in de afwegingen.

Ter kennisname

Ter kennisname

Algemeen, Stichting ParkLab:

Algemeen/water:

Matya Grabijn en Maarten Claus van ParkLab over
Promotioneel belang: parksessies heeft een
promotionele waarde voor een historische plek
als de Haarlemmer Hout.
Worden vaarwateren beschouwd als
evenementenlocaties?

Algemeen/water:

Er komen steeds meer evenementen die op of in
het water plaatsvinden. Hoe houden we dit
beheersbaar?

Algemeen/geluid:

Hoe zit het met het geluidsbeleid?

Ter kennisname

Vaarwateren worden niet gezien als
evenementenlocatie. Vaarwateren vallen onder
de verantwoordelijkheid van de Havendienst.
Sinds 1 januari 2018 is de Havendienst onderdeel
van de afdeling Bedrijven, BBOR. De
evenementenorganisator wordt erop gewezen
door de evenementen coördinator tijdig in
gesprek te gaan met de Havendienst.
Als er een aanvraag binnenkomt bij de
evenementen coördinator voor een evenement
op het water checkt de evenementen coördinator
bij de Havendienst wat de mogelijkheden zijn.
Beleid op geluid is in Haarlem maatwerk.
Organisatoren van evenementen waar veel geluid
bij is, zijn verplicht bij hun evenementenaanvraag
een geluidsplan in te dienen. Daarnaast wordt
door de gemeente gecheckt hoe de
geluidsinrichting eruitziet en indien nodig wordt
geadviseerd hoe de inrichting beter kan. Bij
evenementen waar veel geluid wordt
geproduceerd wordt aangegeven dat er op het
terrein een mogelijkheid moet zijn
gehoorbescherming aan te schaffen. Bij vijf
evenementen worden metingen gedaan. Er zijn
meetpunten rondom de terreinen waar deze
evenementen worden georganiseerd. Het geluid
dat daar wordt gemeten mag niet boven de 80
decibel uitkomen.
Sinds 2014 is de VVEM (Vereniging van

Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 1: borgen kwaliteit van het
evenementenaanbod:

Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 2: ontwikkelen van een herkenbaar
gezicht als evenementenstad:
Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 3: verduurzamen van evenementen:
Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 4: betere spreiding van evenementen:
Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 5: verbeteren balans tijdens
evenementen:
Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 6: meer samenwerking met de stad:
Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022,
doelstelling 7: innovatie van bestaande en nieuwe
evenementen:

Stichting ParkLab werkt samen met bijna alle
Haarlemse culturele instellingen om de kwaliteit
van haar programma’s te kunnen waarborgen. Ze
zijn altijd op zoek naar een mooie combinatie van
kwaliteit en underground.
Stichting ParkLab versterkt met Parksessies en
met Begane grond op verschillende manieren het
merk Haarlem.
Stichting ParkLab wil graag voorloper zijn op het
gebied van duurzame festivals met als doel zo
snel mogelijk klimaatneutraal te zijn.
Stichting ParkLab zoekt met begane grond naar
originele locaties, bij voorkeur aan de rand van de
stad.
Parksessies streeft ernaar een goed, persoonlijk
contact te onderhouden met bewoners en
wijkraden.
Stichting ParkLab werkt nauw samen met
ondernemers, kunstenaars en culturele
instellingen in de stad.
Stichting ParkLab werkt veel met jonge
vrijwilligers. Grote doorstroom van organisatoren
zorgt voor continue vernieuwing. Stichting

Evenementenmakers), samen met de VNPF
(Vereniging Nederlandse Poppodia en –festivals)
en het ministerie van VWS, partner van het
convenant ‘Preventie Gehoorschade
Muzieksector’. Inmiddels loopt het tweede
convenant bijna af en hebben alle betrokken
partijen de intentie uitgesproken om tot een
derde convenant te komen. Zie:
http://vvem.nl/nieuws/i-love-my-ears-heefttoekomst/
Ter kennisname

Ter kennisname

Ter kennisname

Ter kennisname

Ter kennisname

Ter kennisname

Ter kennisname

Richtlijn Evenementen:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

ParkLab en Klein Haarlem broeden altijd op
nieuwe evenementen.
In de Richtlijn Evenementen staat vermeld dat
GOB adviseur een vraagbaak is voor de
evenementen coördinator. Sinds 1 januari 2018 is
de naam GOB vervangen door BBOR.
Er ontbreekt een datum of versie aanduiding.
Omdat het een niet-statisch document is dient
duidelijk te worden aangegeven om welke versie
het gaat.
Het Veerkwartier heeft een tijdelijke vergunning.
Dit staat op pag. 1 niet goed vermeld.

Nieuwe aanvragen voor evenementen dienen
vooraf besproken te worden met de Echogroep.
Dit moet meer benadrukt worden.
Uit welke partijen bestaat de Echogroep
Veerplas? Dit dient vermeld te worden in het
profiel.

Pag. 1: Locatieprofiel Veerplas: de
Dorpsvereniging Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is een belangenvereniging. Deze
vereniging is deel van de Echogroep Veerplas. De
Echogroep bestaat dus niet enkel uit wijkraden.
De wens van de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
en de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is een absoluut maximum aantal

Deze naamsverandering is aangepast in de
Richtlijn Evenementen.

Dit klopt en is aangepast.

Dit klopt en is aangepast. Dit geldt ook voor het
Natuur Speeleiland. Een locatieprofiel is een
organisch document, niet star. Op het moment
dat er wijzigingen plaatsvinden kunnen die
worden doorgevoerd in de profielen.
Op pag. 1 #2 is de volgende zin toegevoegd:
‘Nieuwe evenementen worden vooraf besproken
met de Echogroep Veerplas’.
Dit is aangepast, bij alle profielen. De Echogroep
bestaat uit een vertegenwoordiging van het
Veerkwartier, van het Natuur Speeleiland
Haarlem, van Recreatieschap Spaarnwoude en
van de betrokken wijkraden en
dorpsverenigingen. Deze opsomming zal worden
toegevoegd aan de tekst.
Dit klopt en is aangepast in het locatieprofiel
Veerplas.

Het maximale aantal bezoekers per categorie
hangt af van de planvorming en niet van de
locatie. Capaciteit is maatwerk. De organiserende

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:
Locatieprofiel Veerplas:

Locatieprofiel Veerplas:

bezoekers vast te stellen per categorie. De
capaciteit is mede afhankelijk van de
parkeerruimte. Bij te weinig ruimte gaan mensen
fout parkeren en komt de veiligheid in het geding.
De wens is het maximaal aantal bezoekers
regionaal af te stemmen met Recreatieschap
Spaarnwoude en de MRA etc.
Opmerkingen over de afsluiting van de Oudeweg
richting Penningsveer ontbreken in het
locatieprofiel.

partij dient een goed en deugdelijk veiligheidsplan
en Verkeersplan in te dienen bij de
vergunningsaanvraag. Deze plannen moeten
aansluiten op het aantal verwachte bezoekers. In
MRA verband wordt toegewerkt naar een
evenementenstrategie.

Dit soort detailzaken horen niet thuis in het
locatieprofiel. Indien nodig worden organisatoren
via de Projectgroep Grote Evenementen op de
hoogte gesteld van deze afsluiting.
Pag.1: Profiel: in de directe omgeving van de
Dit is toegevoegd. Er komt te staan: In de directe
Veerplas liggen het gehucht Penningsveer, het
omgeving liggen de dorpen Penningsveer en
dorp Haarlemmerliede en de woonwijk
Haarlemmerliede, diverse woonwijken zoals de
Zuiderpolder.
Zuiderpolder en het bedrijventerrein De
Waarderpolder.
De Veerplas ligt vlakbij een kwetsbaar
Juist in verband met de kwetsbare omgeving is
natuurgebied waar beschermde diersoorten
het aantal evenementen op deze locatie beperkt.
broeden. Geluidsoverlast dient beperkt te
Over het geluid worden in de vergunningen
worden.
afspraken opgenomen. Indien nodig, worden er
tijdens het evenement metingen gedaan.
Pag. 2: Kernwaarden: recreatiegebied kan
Dit is aangepast. Het bulletpoint ‘Water’ wordt
geschrapt.
toegevoegd.
De wijkraad Zuiderpolder heeft de wens op pag.
Deze wens kan niet worden gehonoreerd. Enige
2: Evenementencategorieën: bij categorie A toe te versterkte muziek moet mogelijk zijn mits
voegen dat er geen versterkte muziek mag
afgestemd met de evenementencoördinator en
worden gespeeld.
de Echogroep Veerplas.
Pag. 3: Ondergrond/straatmeubilair: het
Bepalingen met betrekking tot het verwijderen en
weghalen vooraf en het terugplaatsen achteraf
het terugplaatsen van meubilair zijn opgenomen
van het meubilair dient zo snel mogelijk voor en
in de vergunning. Dit geldt ook voor het herstel
na een evenement te gebeuren. Eventuele schade van schade.
dient binnen korte tijd hersteld te worden, onder
streng toezicht van de gemeente.

Locatieprofiel Veerplas:
Locatieprofiel Veerplas:

Pag. 4: Ov: Station: hier wordt Station
Spaarnwoude bedoeld.
Pag. 4: OV: Haltes buslijnen benoemen.

Locatieprofiel Veerplas:

Pag. 4: Overige verkeersaspecten:
verkeersregelaars dienen onderdeel te zijn van
het Verkeersplan. Buurtbewoners dienen
schriftelijk te worden geïnformeerd over het
Verkeersplan.

Locatieprofiel Veerplas:

Is het mogelijk een kaart van het terrein toe te
voegen aan het profiel met daarop aanduidingen
als het rijplaten-tracé, gasleidingen etc.
Pag. 3: de Klankbordgroep Vijfhoek Raaks Doelen
bestaat uit verschillende vertegenwoordigers. De
samenstelling is echter niet eenduidig.

Locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen:

Locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen:
Locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen:

Locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen:

Het Nieuwe Kerksplein kent geen openbare
bankjes als straatmeubilair.
Het Nieuwe Kerksplein is in tegenstelling tot wat
er in het profiel staat, wel lastig bereikbaar voor
vrachtverkeer.
De Botermarkt ligt in tegenstelling tot wat er in
het profiel staat, niet in het autoluwe deel van het
centrum.

Dit is aangepast.
In verband met mogelijke wijzigingen in het
openbaar vervoer/bij busmaatschappijen wordt
hier niet ingegaan op welke lijnen naar de
Veerplas rijden en waar de haltes zich bevinden.
Organisatoren en bezoekers hebben voldoende
mogelijkheden dit zelf na te kijken.
Verkeersregelaars worden altijd opgenomen in
het Verkeersplan. Het Verkeersplan is een
noodzakelijk onderdeel van de
vergunningsaanvraag. Organisatoren zijn verplicht
voorafgaand aan een evenement de bewoners te
informeren, ook over mogelijke wijzigingen in de
verkeerssituatie/parkeermogelijkheid.
Deze kaarten zijn voor alle locatieprofielen in de
maak en worden zo spoedig mogelijk toegevoegd
aan de locatieprofielen.
Dit is aangepast, bij alle profielen. De
Klankbordgroep Vijfhoek Raaks Doelen bestaat uit
een vertegenwoordiging van de wijkraad,
(horeca)ondernemers, de evenementen
coördinator en de gebiedsverbinder HaarlemCentrum van de gemeente Haarlem. Deze
opsomming is toegevoegd aan de tekst.
Dit is aangepast.
Dit is aangepast.

Dit is aangepast.

Locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen:

Locatieprofiel Haarlemmerhout e.o.:

Locatieprofiel Haarlemmerhout e.o.:

Op het Boereplein gaan binnenkort
bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Waarom dan
toch een profiel?

De adviescommissie Haarlemmerhout en
Frederikspark geeft aan zich grote zorgen te
maken over de zware belasting van de
Rijksmonumenten Haarlemmerhout en
Frederikspark. Voorkomen moet worden dat die
druk nog verder toeneemt.
De adviescommissie Haarlemmerhout en
Frederikspark adviseert geen categorie C
evenementen te laten plaatsvinden in de
Haarlemmer Hout.

Locatieprofiel Haarlemmerhout e.o.:

De adviescommissie Haarlemmerhout en
Frederikspark adviseert zo spoedig mogelijk te
starten met een onderzoek naar de spreiding van
de festivals die plaatsvinden in de
Haarlemmerhout en het Frederikspark.

Locatieprofiel Reinaldapark:

Het park leent zich uitsluitend voor kleinschalige
evenementen.

Het profiel van het Boereplein is een tijdelijk
profiel. Zodra de werkzaamheden starten vervalt
het plein als evenementenlocatie.
Aanvulling: in mei 2019 is het Boereplein komen
te vervallen als evenementenlocatie binnen het
locatieprofiel Vijfhoek, Raaks, Doelen.
De gemeente is goed op de hoogte van de zorgen
rond de belasting van evenementen op beide
parken.

Er vindt jaarlijks één C evenement plaats in de
Haarlemmer Hout: Bevrijdingspop. De gemeente
is goed op de hoogte van de wens van de
commissie dit evenement te verplaatsen naar een
andere locatie maar zit daartoe op dit moment
geen mogelijkheid toe.
De prioriteit van de gemeente ligt, als het gaat om
spreiding van evenementen, bij nieuwe
evenementen. In de Haarlemmerhout zijn op dit
moment geen mogelijkheden extra evenementen
van de B of C categorie te plaatsen. Evenementen
van de A categorie, met een beperkte invloed op
de omgeving, worden alleen na overleg met
beheerder gebied BBOR en mogelijk de
klankbordgroep Haarlemmerhout geplaatst.
Het park leent zich met name voor kleinschalige
evenementen. Indien er zich een organisator
meldt met een plan voor een grootschalig
evenement met een goed Veiligheids- en
Verkeersplan dan moet er door de evenementen

Locatieprofiel Reinaldapark:

De Echogroep Reinaldagroep bestaat uit
verschillende vertegenwoordigers. De
samenstelling is echter niet eenduidig.

Locatieprofiel Reinaldapark:

Pag. 2: de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder vindt
popconcerten in het Reinaldapark, dus in de
directe omgeving van woonwijken, ongewenst.

Locatieprofiel Reinaldapark:

Pag. 3: Capaciteit: de zin over C-evenementen
strookt niet met het feit dat er geen Cevenementen mogen plaatsvinden in het
Reinaldapark.
Pag. 3/4: Bijzonderheden: met welke partijen
worden de evenementen geëvalueerd?
Pag. 4: OV: Station Haarlem Oost heet Station
Haarlem Spaarnwoude.
Pag. 4: Overige verkeersaspecten: hier wordt niks
gezegd over de toegankelijkheid van het park
voor hulpdiensten en de eisen van het
Veiligheidsplan.

Locatieprofiel Reinaldapark:
Locatieprofiel Reinaldapark:
Locatieprofiel Reinaldapark:

coördinator in samenspraak met de Echogroep
Reinaldapark naar gekeken kunnen worden. De
zin ‘Het park leent zich voor het houden van
(kleinschalige) evenementen’ blijft daarom
ongewijzigd.
Dit is aangepast, bij alle profielen. De Echogroep
Reinaldapark bestaat uit een vertegenwoordiging
van betrokken wijkraden, ondernemers, moskee
en zorginstellingen, de evenementen coördinator
en de gebiedsverbinder Haarlem-Oost van de
gemeente Haarlem. Deze opsomming zal worden
toegevoegd aan de tekst.
Het toestaan van nieuwe middelgrote
evenementen (categorie B) wordt gedaan na
afstemming met de Echogroep Reinaldapark. Er
vinden geen categorie C evenementen in het park
plaats. Deze categorie is uit het profiel verwijderd.
Dit is aangepast. De zin ‘Voor elk C evenement op
deze locatie zal een maximum aantal bezoekers
worden vastgesteld met inachtneming van het
bovenstaande’ zal worden geschrapt.
De evenementen worden na afloop geëvalueerd
met de Echogroep Reinaldapark.
Dit is aangepast.
De organiserende partij dient een goed en
deugdelijk Veiligheidsplan en Verkeersplan in te
dienen bij de vergunningsaanvraag. Dit plan moet
aansluiten op het aantal verwachte bezoekers.
Het Veiligheids- en Verkeersplan zijn maatwerk en
verschillen per evenement. Vanuit
veiligheidsoogpunt wordt deze informatie niet in
de locatieprofielen opgenomen.

Locatieprofiel Molenpark:

Het is Molenpark i.p.v. Molenplaspark.
Pag. 4: Bereikbaarheid: OV en auto moeten eruit
Pag.4: OV: dit onderdeel moet verwijderd. Het
station is niet op loopafstand en er zijn geen
diverse buslijnen die dichtbij haltes hebben.

Dit is overal aangepast.
Dit is aangepast. Er komt te staan: Goed
bereikbaar per fiets.
Dit is aangepast.

