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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010  
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 

Aantal bijlagen:  1       Agendapunt: 8 
 

Onderwerp Evenementenbeleid Geestmerambacht 
 

Het algemeen bestuur besluit 
1. Het evenementenbeleid Geestmerambacht in concept vast te stellen; 
2. Eventueel, afhankelijk van de discussie:  een bedrag van € 2.000,- beschikbaar 

te stellen t.b.v. een applicatie op de website voor  een digitale aanvraag voor 
een evenementenvergunning;  

3. deze kosten te dekken uit …. 
 

Korte toelichting 
In de algemene bestuursvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van de 
gebiedsuitbreiding Geestmerambacht en de daarin te ontwikkelen nieuwe 
evenemententerreinen besloten evenementenbeleid voor Geestmerambacht te ontwikkelen. 
Op 23 juni 2009 is hiervoor een aftrap bijeenkomst gehouden om te inventariseren wat de 
ambities van de afzonderlijke gemeenten zijn en waar de grenzen wat hen betreft liggen. 
Aan de hand van de uitkomsten van deze brainstorm is dit evenementenbeleid tot stand 
gekomen.  
Het evenementenbeleid is bedoeld als duidelijk kader voor de beoordeling van aanvragen 
van organisatoren van evenementen en voor samenwerking met de veiligheidsregio, 
gemeenten en de provincie. Om te beoordelen welke evenementen passend zijn op de 
evenemententerreinen in Geestmerambacht is per evenemententerrein een locatieprofiel 
opgenomen in het evenementenbeleid. Het kader voor samenwerking met de 
veiligheidsregio, gemeenten en provincie wordt vooral bepaald door de risicoscan van de 
veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Op basis van het verwachte risico dat een evenement 
kan vormen wordt bepaald welke rol partijen gaan invullen bij de behandeling van een 
evenementenaanvraag en bij de voorbereiding van het te houden evenement. 
Consequenties 
Juridisch: de rolverdeling tussen recreatieschap en gemeenten zoals voorgesteld kan mogelijk leiden 
tot een aanpassing van de Algemene Verordening van het recreatieschap 
Communicatie: na vaststelling concept evenementenbeleid zal communicatie plaatsvinden met 
omwonenden en belanghebbenden. 
Financieel: - 
 
Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in 

programmabegroting 
Toelichting afwijking begroting 

Investering €  €  €  
Structurele lasten €  €  €  
Incidentele lasten €  €  €  
Structurele baten €  €  €  
Incidentele baten €  €  €  
 
Meegezonden stukken Concept Nota Evenementenbeleid Geestmerambacht 
Voorbereid door Anita Bakker, Johan de Jong, Miriam Brouwer 
In overleg met Gemeenten Langedijk, Alkmaar en Heerhugowaard 
Akkoord verantwoordelijke 
J.W. Nieuwenhuis 
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EVENEMENTENBELEID GEESTMERAMBACHT 
 
 
1. Achtergrond 
In de algemene bestuursvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van de 
gebiedsuitbreiding Geestmerambacht en de daarin te ontwikkelen nieuwe 
evenemententerreinen besloten evenementenbeleid voor Geestmerambacht te ontwikkelen. 
Op 23 juni 2009 is hiervoor een aftrap bijeenkomst gehouden om te inventariseren wat de 
ambities van de afzonderlijke gemeenten zijn en waar de grenzen wat hen betreft liggen. 
 
Geestmerambacht heeft ruime ervaring met de uitgifte van terreinen voor kleine 
evenementen, zoals sportactiviteiten en familie-uitjes, en sinds enkele jaren ervaring met het 
uitgeven van terreinen voor een grootschalig evenement, namelijk het Indian Summer 
Festival op de Zuidpunt. Dit festival is een aansprekend evenement en draagt bij aan de 
bekendheid van het recreatiegebied Geestmerambacht.  
 
 
2. Uitwerking 
Het recreatiegebied staat voor de uitdaging om evenementen te ontwikkelen die aansluiten 
bij de hedendaagse wensen van de recreant en het dient te passen binnen de doelstellingen 
van het schap: evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en behoud en versterking van 
natuurwaarden. Het doel van Geestmerambacht is zich te ontwikkelen tot een veelzijdig 
regionaal recreatiegebied met een gevarieerd aanbod aan (dag)recreatieve mogelijkheden.  
 
Het evenementenbeleid is bedoeld als duidelijk kader voor de beoordeling van aanvragen 
van organisatoren van evenementen en samenwerking met de veiligheidsregio, gemeenten 
en de provincie. Voor deze samenwerking ligt het accent in de behandeling van 
evenementenaanvragen en de vergunningverlening hieromtrent. De risicoscan die de 
veiligheidsregio Noord-Holland Noord hiervoor heeft ontwikkeld, geeft een gradatie van het 
risico dat een evenement met zich meebrengt. Op basis van dit risico is het mogelijk te 
bepalen welke organisatie de vergunning afgeeft, recreatieschap Geestmerambacht of de 
betreffende gemeente. 
 
Aansluiting bij het karakter van Geestmerambacht gewenst, om de evenementen te kunnen 
onderscheiden van andere evenementen in de regio. Met andere woorden, niet meer van 
hetzelfde, maar evenementen die goed passen binnen het groene waterrijke karakter van het 
bestaande recreatiegebied, bij het avontuurlijke karakter van De Druppels of bij het wat 
‘hippere’ recreatiegebied Park van Luna. In het evenementenbeleid wordt stilgestaan bij de 
economische, promotionele en maatschappelijke belangen. 
Het evenementenbeleid speelt op de volgende ontwikkelingen in: 

• Een toenemende maatschappelijke vraag naar publieksevenementen;  
• De wens om ‘nieuwe’ doelgroepen, zoals  jongeren en senioren, naar het 

recreatiegebied te trekken, om het evenemententerrein van Noord-Nederland te 
worden en om ‘badgasten’ uit Bergen en toeristen uit Alkmaar te trekken;  

• Beleidsmatige aandacht in de provinciale Agenda Recreatie en Toerisme, met een 
accent op de rol van evenementen voor de verbreding van bekendheid en gebruik 
van recreatiegebieden;  

• Groeiende aandacht voor openbare orde en veiligheidsaspecten en de rollen van de 
verschillende partijen hierin;  
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• Evenementen nemen een steeds belangrijker plaats in de bedrijfsvoering in, zowel 
wat betreft de inzet van de capaciteit van de uitvoeringsorganisatie als vanuit de 
wens van de recreatieschappen om meer inkomsten te genereren uit de exploitatie 
van de gebieden. 

Om te bepalen welke evenementen passend zijn op de evenemententerreinen in 
Geestmerambacht is per evenemententerrein een Locatieprofiel opgenomen in het 
evenementenbeleid. 
 

3. Overwegingen 
Naar aanleiding van dit evenementenbeleid blijven er nog twee onderwerpen open waarover 
een discussie wenselijk is, deze geven weer hoever de ambitie van recreatieschap 
Geestmerambacht reikt, het eerste discussiepunt gaat over het wel of niet actief werven van 
evenementen met een grote naamsbekendheid, waarvoor geld bijgelegd moet worden. Als 
voorbeeld kunnen hier de redbull-evenementen genoemd worden, dergelijke evenementen 
kunnen in één klap een gebied landelijk en internationaal op de kaart zetten.  
De ambitie in het evenementenbeleid zoals nu verwoord is gericht op het werven van 
bezoekers uit Noord-Nederland (Noord-Holland – Friesland), echter met de exploitatie van 
een dergelijk evenement zou een hoger ambitieniveau mogelijk zijn. Het is niet bekend 
hoeveel er bijgelegd moet worden voor het exploiteren van zo’n evenement, maar het gaat 
hier wel om substantiële bedragen. Geadviseerd wordt op basis van de huidige ambitie en 
het regionale karakter van recreatiegebied Geestmerambacht hier niet in te investeren.  
 
Het tweede discussiepunt zorgt ervoor dat het voor de organisator vereenvoudigd wordt om 
een evenementenaanvraag te doen. Het gaat om de vraag of het recreatieschap bereid is te 
investeren in de website van Geestmerambacht om de organisatoren de mogelijkheid te 
bieden een aanvraag voor een evenementenvergunning digitaal in te dienen. De kosten die 
gepaard gaan met een dergelijke investering komen ongeveer neer op € 2.000. Het bieden 
van deze service wordt al gefaciliteerd door de gemeenten Langedijk en Alkmaar, de 
gemeente Heerhugowaard heeft deze applicatie nog niet op de website. De ervaringen van 
de gemeenten Alkmaar en Langedijk met een dergelijke digitale aanvraag kunnen gebruikt 
worden bij de implementatie op de website van Geestmerambacht, daarom wordt 
geadviseerd de applicatie toe te voegen aan de website van Geestmerambacht.  
 
4. Besluit 
 
Het algemeen bestuur besluit: 
1. Het evenementenbeleid Geestmerambacht in concept vast te stellen; 
2. Eventueel, afhankelijk van de discussie: een bedrag van € 2.000,- beschikbaar te stellen 

t.b.v. een applicatie op de website voor een digitale aanvraag voor een 
evenementenvergunning;  

3. deze kosten te dekken uit …. 
 
5. Vervolg 
De uitkomst van de discussie in AC en DB n.a.v. de punten die genoemd zijn in de 
overwegingen zullen worden meegenomen in het bestuursvoorstel en het concept 
evenementenbeleid dat zal worden verzonden naar het AB. 
 
Voorgesteld wordt om het evenementenbeleid met omwonenden en belangengroeperingen 
te behandelen, om zo draagvlak te creëren voor het evenementenbeleid en in het kader 
daarvan concrete evenementen. 


