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Ruimtelijk referentiekader
Ruimtelijk relevante aspecten als geluidhinder, ecologie en verkeers- en parkeerdruk moeten worden
geborgd om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen. Nu is hinder een subjectief begrip
en moeilijk definieerbaar. Vele factoren dragen hieraan bij zoals: de aard van het evenement,
muziekstijl, een nieuw of bestaand en terugkerend evenement, de locatie, de opstelling van podia
inclusief geluidsboxen, tijdsduur, bezoekersaantallen, bezoekersgedrag, verkeerssituatie en
weersomstandigheden. Getracht is een evenwicht te vinden tussen enerzijds het mogelijk maken van
een evenement en anderzijds de nadelige gevolgen hiervan voor omwonenden in redelijkheid te
beperken.
Weliswaar wordt onderkend dat evenementen nadelig kunnen zijn voor het woon- en leefklimaat
(milieu), echter dit wordt aanvaardbaar geacht indien:
-

Het om incidentele activiteiten gaat;
Er onderscheid wordt gemaakt tussen dag-(en avond) en nachtperiode;
Er maatregelen worden genomen om binnen de gestelde marges de overlast zoveel
mogelijk te beperken.
Er een concrete beperking in aantal evenementen en aantallen bezoekers wordt
aangegeven.

De evenementenlocaties zijn de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen
terreinen waar evenementen kunnen worden georganiseerd. Voor deze locaties zijn profielen
opgesteld.
De overige locaties zijn onder meer de terreinen waar incidenteel evenementen worden en kunnen
worden georganiseerd en de gebieden die slechts incidenteel gebruikt worden of kunnen worden
vanwege specifieke omgevingsgerichte factoren of voorgenomen bouwactiviteiten.

Eindtijden
Ter bescherming van het woon- en leefklimaat moet er voor worden gezorgd dat de nachtrust niet
wordt verstoord. Daarom is een vastgestelde eindtijd van evenementen wenselijk. Algemeen
gangbaar is een differentiatie in eindtijden van de zondag tot en met de donderdag 23.00 uur en de
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur. Hierbij kan bij evenementen die plaatsvinden op zaterdag en die een
bijzondere status genieten een afwijkende eindtijd worden gehanteerd van vrijdag op zaterdag en van
zaterdag op zondag 01.00 uur.
Om het geleidelijk uitstromen van bezoekers van een evenement te reguleren heeft het daarbij de
voorkeur dat als vaste regel wordt opgenomen dat de muziek (eventueel gekoppeld aan
drankverstrekking) een half uur voor de feitelijke eindtijd van het evenement stopt.

Maximaal aantal toegestane evenementen per locatie
Er is geen regelgeving voor het aantal geluidsdagen. Wat acceptabel is voor een bepaalde locatie is
ter afweging aan de gemeente zelf. Het aantal van 12 dagen wordt hierbij vaak gehanteerd. Dit komt
voort uit de milieuregelgeving. Activiteiten die tot 12 dagen per jaar voorkomen worden gezien als
incidenteel (waarvoor een ontheffing nodig is) en niet als representatieve bedrijfssituatie.
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Voor alle locaties, behalve voor de locatie de Weerd, hanteren wij een maximaal aantal
evenementendagen van 12 per jaar waarbij een minimale spreiding tussen twee opeenvolgende
evenementen wordt gehanteerd van 7 dagen tussen de laatste afbouwdag en de eerste opbouwdag.
De locatie de Weerd heeft een bovenregionale toeristisch – recreatieve functie. De verwachting is dat
deze functie wordt geïntensiveerd de komende jaren. Evenementen in dit gebied zijn een visitekaartje
voor Roermond als levendige (watersport)stad. De ligging van dit grote watersportgebied direct tegen
de binnenstad aan is een unieke situatie in de Euregio. Door het unieke karakter van de Weerd en de
mogelijkheden om de functie als watersportstad uit te breiden en daarbij bij te dragen aan de
profilering van Roermond als stad aan het water vraagt om de mogelijkheid om meer evenementen
toe te staan die bijdragen aan deze profilering. Hierdoor worden in totaal 24 evenementendagen per
jaar gehanteerd voor de Weerd. Echter gezien de impact van evenementen op het woon- en
leefklimaat wordt er maximum gesteld van 12 evenementendagen met een versterkt basgeluid.
Voor de locatie de Weerd en Roerkade zal de spreiding tussen twee opeenvolgende evenementen
met het vaststellen van de evenementenkalender apart worden beoordeeld. De reden hiervoor is dat
het aantal evenementen in de Weerd zich concentreert in de zomermaanden en bij de Roerkade de
verkeersdoorstroom zo weinig mogelijk belemmerd moet worden.

Verkeer en parkeren
Het beheersen van de verkeersstromen is niet alleen van groot belang voor de veiligheid en het
slagen van het evenement. Het is minstens zo belangrijk ter beperking van verkeershinder voor
bewoners van Roermond. Met een goede beheersing van de verkeersstromen bij evenementen moet
worden gerealiseerd dat hulpdiensten overal en altijd ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast moeten
verkeersopstoppingen en verkeershinder worden voorkomen en het reguliere gebruik van het
wegenstelsel en de parkeervoorzieningen voor omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk worden
gewaarborgd. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn ten behoeve van bezoekers om
parkeerexcessen te voorkomen.
Bij wegafsluitingen moet er een verkeersbesluit worden genomen door de wegbeheerder. Bij
evenementen is dit besluit meestal geïntegreerd in de evenementenvergunning. Dat neemt niet weg
dat het afsluiten van een weg ten behoeve van een evenement kan in de regel enkel plaatsvinden als
er een redelijk alternatief is voor het doorgaand en bestemmingsverkeer, de hulpverleningsdiensten
en/of het openbaar vervoer. Bij een beslissing of een weg al dan niet afgesloten kan worden ten
behoeve van een evenement worden uitdrukkelijk alle belangen meegewogen. Ook de belangen van
aanwonenden, ondernemers en/of andere instanties in de betreffende straat of het gebied.

Flora en fauna
Als een evenement wordt georganiseerd in de openbare ruimte dient er rekening gehouden te worden
met de flora en fauna. Vanuit de Wet natuurbescherming geldt dat iedereen medeverantwoordelijk is
voor de zorg en bescherming van planten en dieren. Dit geldt voor alle in het wild levende dieren en
hun leefomgeving en voor planten en groeiplaats. Voor een evenement betekent dit dat respectvol
moet worden omgegaan met de natuur en haar waarden. Deze voorwaarden gelden niet alleen voor
het evenement zelf, maar ook de activiteiten die aan het evenement zijn gekoppeld.
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Hierbij is een stuk maatwerk noodzakelijk en zal per evenement beoordeeld moeten worden of er
mogelijk conflicten ontstaan met betrekking tot de Wet natuurbescherming. De omschrijving van de
risico’s in de locatieprofielen zijn daarbij het uitgangspunt. Er kan als voorwaarden worden gesteld aan
de organisator om een ecologisch onderzoek aan te reiken.

Vogels
Het broedseizoen loopt (gemiddeld) van maart tot en met juli. Deze periode is echter maar een richtlijn
die gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat broedgevallen eerder of later dan deze periode
aangetroffen worden. Locaties met water, bomen en andere opgaande of ruige vegetatie zijn het
meest risicovol. Wanneer de kans bestaat op broedgevallen, dan dient dit voorafgaand aan het
evenement gecontroleerd te worden.

Vleermuizen
Bij vleermuizen wordt onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterverblijven. Vooral gedurende de
periode waarin vleermuizen zich in hun zomerverblijven bevinden is de kans op verstoring groot.
Wanneer vleermuizen zich in hun winterverblijf bevinden, dan verplaatsen ze zich nog maar
nauwelijks. De periode waarin vleermuizen gebruik maken van hun zomer- en winterverblijven
verschilt per soort.
Om te voorkomen dat vleermuizen verstoord worden verdient het niet toepassen van verlichting de
voorkeur. Wanneer verlichting toegepast moet worden dan kan amberkleurige (vleermuisvriendelijke)
of rode verlichting toegepast worden, omdat vleermuizen hier geen verstoring van ondervinden.
Wanneer verlichting wordt toegepast en deze niet amberkleurig of rood is, dan is verstoring niet
eenvoudig uit te sluiten. Wel kan vaak al veel bereikt worden door verlichting niet op verblijfplaatsen,
lijnvormige structuren en andere gebieden die door vleermuizen gebruikt worden te richten.
Indien mogelijk, dan verdient het de voorkeur om evenementen, inclusief op- en afbouw, in kwetsbare
gebieden niet tussen een half uur vóór zonsondergang en een half uur na zonsopkomst te laten
plaatsvinden. Zo worden vleermuizen zeker niet verstoord. Uitgebreid onderzoek naar vleermuizen
kost dermate veel tijd (vaak een heel seizoen) dat voorkomen van verstoring vaak de enige optie is.

Bever
De bever maakt jaarrond gebruik van een of meerdere burchten in hun territorium. Een burcht mag
niet verstoord worden. Om dit te voorkomen dient een zone rondom de burcht gehanteerd te worden
waarbinnen geen activiteiten plaats mogen vinden. Deze zone verschilt per locatie, maar zal bestaan
uit 100 meter oeverlengte aan beide kanten van de burcht. Hoe breed deze zone is zal per locatie
verschillen. Deze zone dient afgeschermd te zijn van publiek. (Harde) muziek en verlichting mag ook
niet op de burcht gericht worden. Bevers foerageren ’s avonds en ’s nachts. Het foerageergebied, dat
veelal bestaat uit oevers met goed bereikbare bomen en struiken kan, om verstoring gedurende
foerageren tot een minimum te beperken, het beste niet verlicht worden. De grootte van het
foerageergebied verschilt en is onder anderen afhankelijk van het voedselaanbod.
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Das
De das maakt jaarrond gebruik van verschillende burchten. Een burcht mogen niet dermate verstoord
worden dat de das deze verlaat. Activiteiten die binnen 50 meter van de meest nabijgelegen toegang
tot een burcht plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang (of later dan 19.00 uur als de zon
later onder gaat) kunnen effect hebben op de functionaliteit van de burcht. Tussen zonsondergang en
zonsopkomst (of later dan 19.00 uur als de zon later onder gaat) kunnen activiteiten binnen 200 meter
effect hebben op de functionaliteit van een burcht. Wissels en foerageergebied mogen ook niet
dermate aangetast worden dat dit de functionaliteit van een burcht bedreigt.

Bomen
Overal waar bomen aanwezig zijn moet rekening gehouden worden met instandhouding van deze
boom. Dat houdt in dat er niet gegraven mag worden in de kroonprojectie van de boom. De bodem in
diezelfde kroonprojectie niet verdicht mag worden (dus geen opstal van zware materialen plaatsen),
de boom mag niet worden gesnoeid, geen zaken opgehangen worden in bomen enz.
Bij bomen in verharding kan op de verharding wel materiaal worden gestald, zolang de boomkroon
niet beschadigd wordt.

Profielen
De locatieprofielen beschrijven in ieder geval de volgende locaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stationsplein
Markt
Munsterplein
Kloosterwandplein
Roerkade
ECI terrein
Julianaplein
Betjesplein
Rector Boostplein
Markt Swalmen / In den Häöfkes
De Weerd
Kop van Hatenboer
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