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00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 
 

Inleiding 
 
De burgemeester heeft opdracht gegeven om op verschillende niveaus evaluatie 
gesprekken te houden. In totaal zijn er vier evaluatiegesprekken gevoerd. Te weten: 
Interne evaluatie binnen de ambtelijke organisaties, HORECA evaluatie, Beemster 
Gemeenschap evaluatie en de Algemene evaluatie. De burgemeester wil van iedereen 
onafhankelijk van elkaar horen hoe zij de BF hebben ervaren. Met als doel de BF te 
behouden en te optimaliseren op alle fronten. 
 
Het eind verslag wat nu voor u ligt is een samenvatting van alle evaluaties inclusief de 
belangrijkste afspraken op de belangrijkste onderwerpen uit alle evaluaties. De verslagen 
van de evaluaties liggen voor u ter inzage. 
 
 
Vergunningverlening 
 
Geconstateerd is dat het digitaal indienen van de aanvraag van vergunningen, wat in 
principe was aangekondigd, niet meer gerealiseerd kon worden in 2015. Geconstateerd 
is ook dat de vergunningen pas uitgereikt zijn op 10 juli 2015, de vrijdag twee weken voor 
aanvang van de Beemsterfeestweek door diverse omstandigheden. Dit is absoluut niet 
werkbaar en moet anders geregeld en voorbereid worden. Om meer duidelijkheid en 
consistente communicatie te bevorderen is er één aanspreekpunt voor de 
vergunningverlening: de evenementencoördinator, Sanne Konijn. Zij is zowel in de 
voorbereiding als tijdens de feestweek het aanspreekpunt. Afgesproken is dat het 
indienen van de vergunning aanvraag van 2016 wordt ondersteund door de 
evenementencoördinator Sanne Konijn.  
 
Aanvragen voor de vergunningen moeten voor 1 maart in het jaar van de 
Beemsterfeestweek ingediend zijn bij Sanne Konijn. Aanvragen dienen wel volledig te 
worden ingeleverd. In januari en februari worden de aanvraagformulieren besproken met 
de aanvragers en Sanne Konijn. Op deze manier kunnen de vergunningen op 1 mei 
afgegeven worden en kan er voor tijdige publicatie gezorgd worden. 
 
Burgemeester wil de verantwoordelijkheid van het naleven van de vergunning (en) nog 
onder de aandacht brengen bij de Beemster Gemeenschap. De BG is hier 
verantwoordelijk voor als aanvrager en organisator van de BF. BG dient bij eventuele 
calamiteiten altijd beschikbaar en bereikbaar te zijn. Hiervan is men bij het bestuur van de 
BG van bewust. 
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02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geluid 
 
Vooral voor de Horeca was het geluid en de handhaving hierop een onduidelijk en 
verwarrend onderdeel tijdens en na de feestweek. Gebleken is dat de voorwaarden in de 
vergunning, met betrekking tot het geluid, exact dezelfde waren als de twee jaren 
daarvoor. Echter er ontstond verwarring over de manier van handhaving. Dit ontstond 
vooral doordat er in de voorgaande jaren door de voormalige TDBZ (Technische Dienst 
Zeevang en Beemster) geluidmetingen werden verricht vanaf de gevel. Dit jaar is er 
gemeten direct bij de bron (geluidsbox) en door de Omgevingsdienst IJmond welke niet 
voldoende in het voortraject is geïnformeerd hoe er in de voorgaande jaren is gemeten. 
Ondanks dat de voorwaarden met betrekking op geluid, zoals al eerder vermeld, niet 
veranderd is en er geluidsmetingen bij de bron (geluidsbox) dienen plaats te vinden, is er 
altijd vanaf de gevel gemeten. Ook het gebrek aan duidelijke communicatie voor de 
vergunningverlening heeft voor spanningen bij de Horeca ondernemers gezorgd. 
Daarnaast is tijdens de feestweek de hoogte van het aantal decibels veranderd (deze 
werden verhoogd). Er werd hierdoor extra gehandhaafd en gemeten. Tijdens de 
feestweek is er een bijeenkomst tussen HORECA en gemeente geweest zodat men zich 
uit kon spreken over de ontstane situatie. 
Beemster gaat duidelijkere regels opstellen, in overleg met HORECA, met betrekking tot 
geluid bij alle buiten evenementen. Dit zal voor de vergunningsprocedure gereed zijn. 
 

 

03.  Afspraken handhaving politie en afspraken handhaving Boa’s 
 
Zaken die door politie en Boa’s voor aanvang van de feestweek niet in orde waren 
bevonden, zijn ter plekke met HORECA en BG direct opgelost.  
De politie stond centraal op de kruising Middenweg/Rijperweg zeer zichtbaar voor 
iedereen.  Daardoor is geconstateerd dat er op sommige dagen en momenten teveel 
politie aanwezig was. De inzet van politie wordt gevoed op de ervaringen van de vorige 
BF en activiteiten.  Naar aanleiding van de inzet van interne beveiligers door en bij 
HORECA avonden is het noodzakelijk dat er duidelijkheid en afstemming dient te komen 
wie er wanneer en voor wat verantwoordelijk is in geval van een incident (tussen 
politie/eigen beveiliging).  
Er is afgesproken dat er een afspraak tussen beiden komt (horeca-politie-Boa’s). 
Er wordt voor alle duidelijkheid geschetst dat de politie er is voor de openbare orde en 
veiligheid en de Boa’s voor het naleven van vergunningen en het naleven van de regels 
op het gebied van o.a. de drank- en horecawet. De interne beveiligers van de HORECA 
zijn er o.a. voor de preventie om incidenten te voorkomen op het HORECA terrein. 
 

 

04. Praktische ondersteuning van Uitvoering en Schouw 
 
Er wordt door de burgemeester geconstateerd dat de schouw op de zaterdag voor 
aanvang van de feestweek zeer belangrijk is. Het is van belang dat iedereen die 
activiteiten coördineert aanwezig dient te zijn. Belangrijk is dat de laatste wijzigingen en 
afspraken ook goed gecommuniceerd worden naar een ieder. Achteraf kan er daardoor 
geen onduidelijkheid meer zijn en voorkomt ergernissen. Iedereen dient zich hieraan te 
houden. De evenementen coördinator is hier leidend in. 
 
Geconstateerd wordt dat de voorbereidende werkzaamheden en dan vooral de inrichting 
van het feestterrein, het schoonmaken van het terrein etc. naar ieders tevredenheid is 
verlopen. De coördinatie van de praktische ondersteuning wordt door allen als prettig en 
efficiënt ervaren. 
 
Extra aandachtspunten in het kader van de veiligheid zijn dat de kermisattractie naast 
Deen conform de definitieve tekening geplaatst dient te worden. Vervolgens zal bij het 
opzetten van de HORECA tenten langs de Middenweg, verkeersregelaars ingezet 
moeten worden. 
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05. Samenwerking tussen HORECA en Beemster Gemeenschap 
 
Het is een ieder bekend dat al jaren de samenwerking tussen de HORECA en Beemster 
Gemeenschap niet soepel verloopt. Er zijn over en weer ergernissen wat de 
voorbereiding en de sfeer tijdens de BF bij de beide partijen niet ten goede komt. 
Iedereen heeft hier mee te maken en heeft daar last van. De burgemeester maakt zich 
hier zorgen over en stelt voor dat vertegenwoordigers van beide partijen serieus met 
elkaar in gesprek gaan. Inmiddels heeft dit gesprek op 14 december 2015 
plaatsgevonden. Dit is een goed gesprek geweest, er is een opzet voor een betere 
samenwerking gemaakt. 
 

 

06. 
 

Openingstijden 
 
De kermisexploitanten hebben aandacht gevraagd voor de openingstijden. Tijdens 
topavonden hebben zij de wens een uur langer open te mogen, dan zijn ze even lang 
open als de HORECA. In overleg met de burgemeester, de afdeling VTH 
(Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Beemster Gemeenschap zal dit 
besproken worden. Hier zal voor de afgifte van de vergunning duidelijkheid over komen. 
 

 

07. Drie belangrijke punten voor de volgende BF (Beemsterfeestweek)  
 
De burgemeester heeft extra aandacht gevraagd voor: 

1. Het oplaten van ballonnen tijdens de opening. Dit gaat de burgemeester 
verbieden in verband met de belastbaarheid van het milieu. Dit verbod zal niet 
alleen gelden tijdens de BF, maar bij alle evenementen in Beemster.  

2. Er zal ook extra aandacht voor veiligheid moeten zijn tijdens de 
boerderijenmiddag en vooral over de aanwezige paarden en pony’s. Het gaat er 
vooral om dat de paarden en pony’s tegen onverwachte geluiden en drukte 
bestand zijn i.v.m. vluchtgedrag. Ook het tijdelijk “parkeren” van paarden en 
pony’s tijdens de boerderijmiddag zal zorgvuldiger beoordeeld dienen te worden. 
Veulens worden niet meer toegestaan op evenementen. 

3. Tijdens de autocross is er een wiel van een voertuig afgeschoten en in het 
publiek beland. Er is afgesproken dat de tribune meer naar achter verplaatst gaat 
worden, ondanks de al vergaande veiligheidsmaatregelingen. 

 

 

08. Samenvatting van de afspraken 
 

1. Er zal een aanspreekpunt zijn voor de vergunningverlening, de evenementen 
coördinator Sanne Konijn; 

2. Ondersteuning voor de aanvragers met het invullen en aanleveren door de 
evenementen coördinator Sanne Konijn; 

3. Aanvragen voor de vergunningen moeten voor 1 maart in het BF jaar volledig 
ingediend zijn bij evenementen coördinator; 

4. Dan kunnen de vergunningen op 1 mei worden afgegeven en tijdig worden 
gepubliceerd; 

5. Er worden duidelijke richtlijnen, regels en beleid opgesteld voor geluid voordat de 
vergunningsbesprekingen worden opgestart. E.e.a. in overleg met HORECA; 

6. Er zal aan de HORECA worden teruggekoppeld (februari) welke eventuele 
wettelijke normen en bepalingen er zijn m.b.t. geluidsoverlast; 

7. Er zal, voordat de vergunning wordt afgegeven, met de vergunning aanvragers 
vooroverleg zijn (februari) over duidelijke afspraken hoe met het geluid om te 
gaan inclusief de manier van meting en handhaving; 

8. Er zal voorafgaand van de BF afstemming zijn met politie, Boa’s en interne 
beveiliging in geval van handelen tijdens incidenten; 

9. Er zal op initiatief van de gemeente een overleg plaats vinden met HORECA over 
het toezicht op Drank en Horecawet (DHW) tijdens de BF; 

10. Tijdens de opbouw van het Feestterrein langs de Middenweg, zullen er 
verkeersregelaars ingezet worden; 

11. Iedereen die een activiteit tijdens de BF coördineert dient aanwezig te zijn bij de 
schouw die plaats zal vinden de zaterdag voor de aanvang van de BF; 

12. Er zal een gesprek plaats vinden tussen de HORECA en Beemster 
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Gemeenschap om een betere samenwerking te realiseren. (heeft op 14 
december jl. inmiddels plaats gevonden); 

13. Voor de afgifte van de vergunningen zullen de gewenste openingstijden tijdens 
de topavonden van de HORECA, voor de kermisexploitanten duidelijk zijn; 

14. Er komt een verbod voor het oplaten van ballonnen tijdens de BF. Dit zal ook 
voor andere evenementen gaan gelden in Beemster; 

15. Tijdens de behandelingen van de vergunningen zal er extra veiligheid aandacht 
zijn voor de Boerderijmiddag voor paarden en pony’s. Veulens worden niet meer 
toegestaan op evenementen; 

16. De tribune van de autocross zal een stuk worden verplaatst i.v.m. extra 
veiligheid; 

17. Onderzocht wordt of het mogelijk is om permanent borden te plaatsen die 
verwijzen naar de parkeerplaats van het gemeentehuis 

 
Tot slot wordt door de organisator van de BF, de Beemster Gemeenschap (BG) 
opgemerkt dat de samenwerking met de gemeente op een prettige manier is ervaren en 
is door allen de wens uitgesproken dat de Beemsterfeestweek blijft voortbestaan voor 
Beemster. Vervolgens wordt door allen ondersteund dat de onderlinge samenwerking en 
afstemming voor de toekomst beter gaat. 
 

 


