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Bijlage

Koningsdag 2019

Uw raad heeft op 16 mei 2019 een evaluatie ontvangen in de vorm van een Raadinformatiebrief 
(RIB). In deze RIB is aangegeven dat alle evaluaties nog niet afgerond waren. Inmiddels is met de 
horecaondernemers, de ondernemersvereniging, de Oranjevereniging, Politie, Brandweer en 
Gemeente geëvalueerd. Vanuit uw raad heeft u vragen gesteld over Koningsdag en met name over 
het verloop in Maarssen-Dorp.

Op 26 augustus 2019 is er een bijeenkomst georganiseerd voor horecaondernemers, de 
Oranjevereniging Maarsen, de wijkcommissie Dichters en Lanen, de dorpsraad en de 
ondernemersvereniging Hart van Maarssen. De aanbevelingen die hieronder worden toegelicht, zijn 
op deze avond besproken. De genodigden hebben hun mening gedeeld en deze zijn, waar mogelijk, 
meegenomen in de aanbevelingen.

Horecaondernemers geven aan dat inwoners van Maarssen met Koningsdag behoefte hebben aan 
een loopje door het dorp, waarbij het mogelijk is om op verschillende plekken een evenement te 
bezoeken (dynamisch kenmerk). 

Voorts komen uit de evaluaties drie aanbevelingen naar voren, die betrekking hebben op mijn 
portefeuille Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Deze aanbevelingen zien op de calamiteitenroutes, 
crowdmanagement en het alcoholgebruik. De aanbevelingen zijn in eerste instantie van toepassing 
op Maarssen-Dorp. Uit de evaluatie is niet naar voren gekomen dat de aanbevelingen van toepassing 
zijn in andere kernen.

Aanbevelingen

Calamiteitenroutes
Situatie
De hulpdiensten maken gebruik van calamiteitenroutes om zo snel mogelijk ter plaatse te komen. 
Deze routes worden door de hulpdiensten vastgesteld. Het is voor de ambulance en de politie vaak 
makkelijker ter plaatse te komen dan voor de brandweer. De brandweer moet bij het aanrijden 
rekening houden met de hoogte, de breedte en de draaicirkel van het voertuig. Uit ervaring van 
voorgaande jaren is gebleken dat hulpdiensten soms niet snel ter plaatse kunnen komen op het 
moment dat er een evenement plaatsvindt op of rond de route. In de aanloop naar Koningsdag 2019 
is ervoor gekozen om geen evenementen te laten plaatsvinden op of rond de calamiteitenroutes. Dit 
heeft geresulteerd in een weigering van een vergunning en een verplaatsing van een evenement. De 
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maatregel heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Bij de evaluatie is vanuit de ondernemers het 
verzoek gekomen nogmaals te kijken naar de ligging van de calamiteitenroutes tijdens evenementen.
 
Voorgedragen oplossing
In Maarssen zijn meerdere evenementen die plaatsvinden op en rond de calamiteitenroutes. Voor al 
deze evenementen wordt gekeken welke passende maatregelen genomen moeten worden met 
betrekking tot de calamiteitenroutes. Tevens wordt samen met de hulpdiensten onderzocht of het 
mogelijk is om calamiteitenroutes al dan niet tijdelijk te verleggen.

Crowdmanagement (regulering publieksstromen)
Situatie
Als een organisatie een evenement wil organiseren, vraagt zij een vergunning aan. Als onderdeel van 
de vergunningverlening worden diverse diensten om advies gevraagd. Mede door het feit dat 
evenementen steeds drukker bezocht worden, geeft de politie aan dat vaker een advies op het 
gebied van crowdmanagement nodig is. De advisering van deze diensten was de afgelopen jaren 
vooral gericht op de organisatie van het evenement zelf. Tijdens de advisering van 2019 bleek dat de 
kenmerken van één evenement vroegen om een advies op het gebied van publieksstromen. 

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat vanuit de advisering op crowdmanagement extra 
maatregelen zijn opgelegd. Denk aan extra beveiligers en hekken om de publieksstromen te 
beheersen. Door het verloop van de advisering zijn deze voorwaarden op een laat moment 
toegevoegd aan de vergunning. Ter compensatie is de organisatie door de gemeente eenmalig 
ondersteund in de extra kosten. 

Voorgedragen oplossing
Het vergunningenproces wordt aangepast, zodat het deel crowdmanagement direct meegenomen 
wordt bij de advisering. Dit betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de individuele evenementen, 
maar ook naar de publieksstromen in het gehele centrum. Hierdoor dienen organisatoren mogelijk 
meer of andere maatregelen te nemen. Veel evenementen op een kleine oppervlakte zorgt ervoor dat 
meer maatregelen genomen moeten worden op het gebied van crowdmanagement, dan als er maar 
één organisator iets organiseert. 

Alcoholgebruik
Op Koningsdag is geconstateerd dat veel glaswerk en blikken bier op straat liggen. Afgelopen jaren is 
hetzelfde probleem geconstateerd. Met de supermarkten was reeds afgesproken dat zij geen 
bierflesjes meer verkopen tijdens Koningsdag en deze afspraak wordt ook nagekomen. Het glaswerk 
en de blikken bier die nu op straat zijn aangetroffen, zijn zelf meegenomen door bezoekers of 
verkocht vanuit de supermarkten (niet zijnde bierflessen). In Maarssen-Dorp zijn op Koningsdag twee 
supermarkten open. Zij verkopen blikken bier en deze zijn op Koningsdag in de aanbieding. Om de 
overlast de komende jaren te voorkomen, zijn twee oplossingen mogelijk: de verkoop van alcohol 
vanuit supermarkten niet toestaan op Koningsdag of het verplicht stellen van evenemententerreinen 
waarbinnen alcohol gedronken mag worden.

Verbod verkoop alcohol in supermarkten
Het is mogelijk om via de APV de supermarkten een verbod op te leggen om alcohol te verkopen 
tijdens Koningsdag. Het voordeel van een verbod is dat er geen aanbiedingen zijn en dat niemand 
alcohol mag kopen in de supermarkten. Verwachting is dat de supermarkten gewoon open zullen 
gaan en een inspanning zullen moeten leveren om verkoop van alcohol te voorkomen. Dit vraagt ook 
meer capaciteit van de gemeente op het gebied van handhaving. Ook alle inwoners die niet voor het 
evenement komen kunnen geen alcohol kopen in de supermarkten. 
Bij deze optie blijft het mogelijk om het dynamische kenmerk van evenementen in Maarssen-Dorp te 
behouden. Echter vraagt het ook van ondernemers zelf alert te zijn op zelf meegebrachte alcohol.
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Evenemententerrein
Een ander optie is het instellen van een evenemententerrein. Gezien het dynamische kenmerk van 
evenementen in Maarssen-Dorp is dit een grote verandering. In het dorp is geen ruimte om bij elke 
ondernemer een klein evenemententerrein te realiseren. Dit betekent dat horecaondernemers zullen 
moeten gaan samenwerken. Deze samenwerking kan voor alle ondernemers een aantal voordelen 
opleveren. Denk hierbij aan de verdeling van kosten voor inkoop, hekken en beveiligers. Dit maakt 
dat naar verwachting meer kan worden verdiend dan bij losse evenementen. Tijdens de evaluatie 
heeft een aantal ondernemers al aangegeven dat samenwerken lastig is. 

Op basis van de APV kan buiten het evenemententerrein een gebied aangewezen worden waarin het 
verboden is om alcohol te consumeren. Voor de gemeente maakt het aanwijzen van een 
evenemententerrein en het instellen van het alcoholverbod handhaving eenvoudiger, al vraagt dit wel 
extra capaciteit van de Boa’s. Daarnaast is het voor bezoekers overzichtelijker, omdat enkel op een 
afgesloten deel van het dorp alcohol genuttigd mag worden. Ook wordt de advisering op 
crowdmanagement, calamiteitenroutes en algeheel verloop van het evenement hiermee eenvoudiger. 
De organisatie van het evenement heeft door inzet van hekken en beveiligers de mogelijkheid om 
beter toe te zien op het meenemen van alcohol. Dit maakt dat ondernemers/organisatoren een 
bijdrage kunnen leveren aan handhaving van het verbod. Bij het instellen van het 
evenemententerrein blijft het voor inwoners mogelijk om alcohol te kopen in de supermarkten. Dat 
betekent dat de gemeente niet hoeft in te zetten op handhaving rond de supermarkten.
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