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De Arnhemse Bomenbond 
De heer J. Blasweiler 
Jan Vethstraat 9 
6813 HJ ARNHEM 

Onderwerp: vooraankondiging zitting bezwaarschriftencommissie 

Geachte meneer Blasweiler, 

COC 
G E M E E N T E l'fa, 

Arnhemw 

Datum 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Zaaknummer 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

1 maart 2022 

617386 

mv. M.E. Feijen 

026- 377 4792 

De Algemene Bezwaarschriftencommissie wil uw bezwaarschrift namens de Arnhemse Bomenbond, 

over de evenementenvergunning Grote Schijn, behandelen in de ochtend van vrijdag 25 maart 2022. 

De zitting vindt plaats in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. 

De bezwaarschriftencommissie wil weten of u gehoord wilt worden in de hoorzitting van de commissie. 

Indien u NIET gehoord wilt worden, dan kunt u mij bellen, of u kunt een mailtje sturen naar de postbus 

bezwaar@arnhem.nl. 

Ongeveer tien dagen voor de zitting sturen wij u een definitieve uitnodiging met het precieze tijdstip en 

de relevante stukken toe. 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 026-377 4792. 

Hoogachtend, 

Het col lege van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het college, 

M.E. Feijen 

Administratief juridisch medewerker 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0800-1809 • Fax 026 - 3774830 
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COC 
G E M E E N T E ~•J'J 

Arnhem bd 

Verweerschrift voor de algemene bezwaarschriftencommissie 

Volledigheidshalve zij gemeld dat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in reactie 

op raadsvragen over het evenement De Grote Schijn hierover heeft aangegeven dat van 

gemeentewege er de bereidheid is te onderzoeken of in het vervolg de Nacht van de Nacht 

gerespecteerd gaat worden. 

Voorts zij ter volledigheid opgemerkt dat bezwaarde ook hier niet rechtstreeks in haar belang lijkt te 

worden geraakt, aangezien hetgeen wordt aangevoerd volgens de burgemeester geen verband houdt 

met de doelen die bezwaarde 1 nastreeft en noemt in haar bezwaar. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de burgemeester van mening dat bezwaarden niet-ontvankelijk zijn in de 

bezwaren. 

Verzoek aan de commissie 

De burgemeester verzoekt uw commissie om te adviseren de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. 

Indien uw commissie adviseert de bezwaren toch als ontvankelijk aan te merken, dan verzoekt de 

burgemeester uw commissie om te adviseren de bezwaren ongegrond te verklaren. 

mr. J. van den Heuvel 
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Aan de Burgemeester van de Gemeente Arnhem, 

Geachte Burgemeester, 

INGEKOMEN 1 7 NOV. 2021 

17 november 2021, Arnhem 

Betreft: antwoord op brief van de 

Burgemeester i.v.m. Bezwaarschrift 

besluit evenementvergunning De Grote 

Schijn- Park Zypendaal. 

zaaknummer: 574950 

cc.- gemeenteraad Arnhem 
- Storm van 's Gravensande Advocaten 

h antwoord op, uw brief d.d. 3 november (hieronder vermeld) kunnen wij u mededelen dat de 

juridische vorm V3n de Arnhemse Bomenbond ce Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en 

ongeving is. Tevens is het bezwaarschrift tegen de evenementenvergunning door ondergetekenden 

ock als perse on, als inwoner van Arnhem, ingediend. 

De- Belangengroep Bomen en E iodiversiteit Arnhem en omgeving is 14 mei 2019 opgericht in 

Arnhem en heeft de volgende doelstellingen: 

a. Het behartigen van de belangen van bomen e1 de biodiversiteit in Arnhem en omgeving. 

b. het beschermen van de bom-=n in Arnhem, Gelderland en de wereld i.v.m. de klimaatproblemen 

en C02 reductie. 
Ceze belangenbehartiging worct uitgeoefend in verband met de grote (dreigende) klimaat 

problemen en de zeer ernstige Jedreiging van bomen, flora en fauna in Arnhem, Gelderland en de 

wereld. 

De belangeneroep treedt sinc's 14 mei 2019 op als belanghebbende in juridische en planologische 

01:wikkelingen en voorstellen. :veneens in vergJnning trajecten en besluitvorming van overheden 

en instellingen. 

De Arnhemse Bomenbond (Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving) is voor de 

gemeente Arnhem , de gemeen~eraad van Arnhem en Gedeputeerde Staten Gelderland een erkende 

ge~prekspartner m.b.t. bomen- en bosbeheer en de strijd tegen biomassacentrales. In de vergadering 

van de Bomenbond d.d. 25 oktober 2021 zijn ondergetekenden gemachtigd door de bomen bond het 

be:;waarschift in te dienen bij de gemeente Arnh:m. 

Met hoogachting, 

Namens de Arnhemse Bomen:>cnd (belangengro:p Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

Se:retariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813HJ Arnliem 
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De Arnhemse Bomenbond 
Jan Vethstraat 9 
6813 HJ ARNHEM 

Onderwerp: ontvangstbevestiging 

Geachte heer/mevrouw, 

non j 
GEMEENTE~ 

Arnhemw 

Datum 

Uwkenmerl< 

Ons kenmerk 

Zaaknummer 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

. 3 november 2021 

617386 

J van den Heuvel 

0800 - 1809 

Hierbij delen wij u mee dat uw bezwaarschrift tegen het besluit van 5 oktober 2021 , inzake 

evenementenvergunning Grote Sch~n park Zypendaal, bij ons is binnengekomen op 2 november 2021 

en geregistreerd onder zaaknummer 617386. 

De algemene bezwaarschriftencommissie is gevraagd door de burgemeester van Arnhem om in deze 

zaak advies uit te brengen. De commissie zal geen advies uitbrengen als het bestreden besluit 

ambtshalve wordt herzien. 

Om de ontvankelijkheid van uw bezwaarschrift te kunnen vaststellen, verzoeken wij u om uiterlijk op 19 

november 2021 de statuten van De Arnhemse Bomenbonden omgeving- tenzij dat uit de statuten bliJkt -

een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat u gerechllgd bent een bezwaarschrift in te dienen, aan ons 

te doen toekomen. 

In artikel 7.10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt bepaald dat een beslissing op 

een bezwaarschrift moet worden genomen binnen twaalf weken gerekend vanaf de dag na die waarop 

de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 

Uit artikel 7:10, derde lid van de Awb volgt dat wij de mogelijkheid hebben de beslissing op een 

bezwaarschrift met zes weken te verdagen; wij maken gebruik van deze mogelijkheid. 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Arnhem, 

namens dez~. 

J.S.M. J:i• 

administratie} Juridisch medewerker bezwaar 

Euseb1usbulteosingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Amhem 
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Jaap van den Heuvel 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

bezwaar 
woensdag 29 december 2021 16: 10 
Jaap van den Heuvel 
FW: zaak 617386 

Van: J. Blasweiler <JBlasweiler@outlook.com> 
Verzonden: woensdag 29 december 202116:08 
Aan: bezwaar <bezwaar@arnhem.nl> 
CC: Anne Ferwerda <tferwerda@planet.nl> 
Onderwerp: zaak 617386 

~an de Burgemeester van de gemeente Arnhem 

t.a.v. de heer J. van den Heuvel 

Geachte heer Heuvel, 

In antwoord op uw mail kan ik u berichten dat het adres van: 

Joost Blasweiler is Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem 

en van Anne Ferwerda Elvis Presleystraat 55, 6836 DB Arnhem 

Met Hoogachting 

Namens de Arnhemse Bomenbond 

Joost Blasweiler 

Secretariaat adres; Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem 

Betreft: zaak 617386 bezwaar tegen evenementenvergunning "Schone Schijn" op het landgoed Zypendaal 
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Bezwaarprocedure 



non 
G E M E E N T E ~•a, 

Arnhem w 

Datum 5 oktober 2021 

Uw kenmerk 
MOJO Concerts B.V. 
T.a.v. De heer van Bilsen Ons kenmerk 

Noordeinde 19 Zaaknummer 574950 

261 1 KE Delft Contactpersoon Kees Jordense 

Telefoonnummer 0800 - 1809 

Onderwerp: Evenementenvergunning 

Geachte heer Van Bilsen, 

Aanvraag 

U heeft op 17 mei 2021 een evenementenvergunning aangevraagd voor het organiseren van De Grote 

Schijn 2021. Het evenement gaat plaatsvinden in de periode van 21 oktober tot en met 31 oktober 2021, 

dagelijks van 19:00 uur tot 22:00 uur, met dien verstande dat het evenement op 31 oktober van 18:00 

uur tot 22:00 uur plaatsvindt. Het evenement vindt plaats in Park Zijpendaal te Arnhem. 

U gaat het evenement opbouwen in de periode van 14 oktober tot en met 21 oktober 2021, dagelijks van 

08:00 uur tot 20:00 uur. 

U gaat het evenement afbouwen in de periode van 1 november tot en met 4 november 2021, dagelijks 

van 08:00 uur tot 20:00 uur. 

De contactpersoon tijdens het evenement is de heer S. van Bilsen, bereikbaar via het telefoonnummer 

06-42267088. lndien de contactpersoon wijzigt, dient u dit direct door te geven. 

Voor het evenement dient er contact opgenomen te worden met de parkbeheerder, de heer Floor. Dit om 

een schouwronde voorafgaand aan het evenement te houden. Na afloop van het evenement dient er 

wederom een (na)schouw te worden verricht in bijzijn van de parkbeheerder. 

Besluit 

• Op grond van artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verleen ik u een 

evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement De Grote Schijn 2021 in de 

periode van 21 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021, dagelijks van 19:00 uur tot 22:00 uur. 

Op 31 oktober vindt het evenement plaats van 18:00 uur tot 22:00 uur. 

• Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet verleen ik u ontheffing voor het verstrekken van 

zwak-alcoholische drank tijdens het evenement. 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 
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Datum: 5 oktober 2021 
Ons kenmerk: 574950 
Pagina: 2 

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze vergunning: 

- Aanvraag d.d. 17 mei 2021 

- Bomenposter Arnhem 

- Memo De Grote Schijn - Park Zypendaal te Arnhem 

- DGSA21_Bijlage terreintekening Horeca-productie 

- DGSA21_Bijlage terreintekening totaal A3 

- DGSA21_Bijlage terreintekening wandelroute A3 

- DGSA21-_Veiligheidsplan Arnhem_versie 0.3_ 290721 

- DGSA21-Bijlage bebordingsplan De Grote Schijn Arnhem 

- DGSA21-Bijlage overzicht te gebruiken technische installaties 190721 

- Hygiënerichtlijn sanitaire voorzieningen bij evenementen 

- Hygiënerichtlijnen afvalverwerking bij evenementen 

- Advies coronamaatregelen voor evenementen zonder coronatoegangsbewijzen v2. 

- Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen 

- Advies GHOR 

Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorschriften: 

Algemeen 

1. Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag (gemeente, 

politie, brandweer etc.), in het belang van de openbare orde en (brand)veiligheid, moeten direct 

worden opgevolgd. 

2. U dient het evenement te organiseren conform de gezondheidsmaatregelen, richtlijnen en 

regelingen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in verband met de 

coronacrisis. 

3. Deze melding kan worden ingetrokken, in ieder geval in de volgende situaties: 

a. Indien de gezondheidsmaatregelen, richtlijnen en regelingen zoals deze landelijk, regionaal en 

lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis dit vergen; 

b. Indien het evenement niet plaatsvindt conform de gezondheidsmaatregelen, richtlijnen en 

regelingen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis; 

c. Bij verwijtbare overtredingen of bij verstoringen van de openbare orde. 

4. Deze vergunning met eventuele bijlage(n) moet op verzoek van het bevoegd gezag aan hen 

worden overgelegd. 

5. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen die, in het belang van de 

openbare orde en veiligheid , het voortduren van (een deel van) het evenement niet langer 

verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden beëindigd. 

6. Indien gebruik gemaakt wordt van een beveiligingsbedrijf dient deze erkend te zijn zoals bedoeld 

in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Het personeel dient in het 

bezit te zijn van een toestemming van de Korpschef van de Politie. De werkzaamheden dienen 

voor aanvang van het evenement te worden aangemeld bij de afdeling Bijzondere Wetten, 

district Arnhem Veluwezoom, faxnummer (026) 352 42 67. 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0800 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl 
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7. Op het evenemententerrein dient te allen tijde een aanspreekpunt van de organisatie aanwezig 

en bereikbaar te zijn. 

Openbare orde en veiligheid 
8. De organisator draagt, in verband met openbare orde en veiligheid, zorg voor voldoende 

verlichting in het evenementengebied, de aan- en afvoerroutes, parkeerplaatsen, 

fietsenstallingen e.d. 

9. De organisatie informeert het publiek, onder andere over bereikbaarheid, huisregels, verwachte 

weersomstandigheden en voorbereiding hierop door publiek. 

10. Bij dit evenement is er sprake van een evenemententerrein in de openbare ruimte. Om die reden 

moet het voor het publiek herkenbaar zijn dat ze een evenemententerrein betreden 

11. De organisatie stelt voor de openbare orde en veiligheid huisregels in. Deze moeten duidelijk en 

voor het publiek zichtbaar zijn. 

12. Voor beveiligingswerk moet gebruik worden gemaakt van een door het ministerie van Veiligheid 

en Justitie erkende beveiligingsorganisatie. De beveiligers werkzaam voor deze organisatie 

moeten gecertificeerd zijn en voldoen aan de eisen gesteld in de Wet particuliere 

beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wet Pbor). 

13. De veiligheidscoördinator moet tijdens het evenement altijd bereikbaar zijn. 

14. De organisatie monitort de publieksdichtheid en treft passende maatregelen bij een te hoge 

publieksdichtheid. Deze maatregelen moeten vooraf uitgewerkt worden in een scenario. 

15. Medewerkers van het evenement dienen uniforme en herkenbare kleding te dragen. 

16. U dient de weersverwachting voor en tijdens het evenement actief te volgen. Indien het weer 

daartoe aanleiding geeft, neemt u gepaste (veiligheids)maatregelen. 

17. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement ballonnen op te laten of op te laten ballonnen 

aan bezoekers uit te reiken. 

Evenemententerrein en omgeving 
18. De verleende omgevingsvergunning met zaaknummer ODRA21AB1628 maakt onderdeel uit van 

dit evenement. Dat betekent dat u voor eventuele (aanvullende) maatregelen, ook moet voldoen 

aan de eisen gesteld in deze vergunning. 

19. Het is niet toegestaan om voorwerpen zoals draden, touwen of pennen te bevestigen in of aan 

eigendommen van de gemeente (bomen, lantaarnpalen, bestrating en het groen) of andere 

handelingen te verrichten die schade kunnen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente 

dan wel van derden. 

20. Voorafgaand aan het bevestigen van pennen in de bestrating of het groen dient u een KLIC

melding te doen bij het Kadaster en schriftelijk toestemming te hebben van het cluster Openbare 

Ruimte. 

21 . Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om objecten te plaatsen onder de 

kroonprojectie van bomen (zie bijlage Bomenposter Arnhem). 

22. U dient voldoende afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en 

afvoerroutes. Daarbij draagt u er zorg voor dat afval niet verwaaid en dat de afvalbakken tijdig 

worden geledigd. 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0800- 1809 (lokaal tarief)• Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl 
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23. U stelt bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen tijdig 

schriftelijk op de hoogte van het evenement. In de brief maakt u in ieder geval de tijdstippen van 

het evenement en de overlast veroorzakende activiteiten kenbaar. Tevens vermeldt u minimaal 

één telefoonnummer waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. 

24. Omwonenden mogen geen overmatige (geluid)hinder ondervinden van het evenement. Dit geldt 

ook voor de op- en afbouwwerkzaamheden ten behoeve van het evenement. Om geluidhinder te 

voorkomen moeten geluidsboxen zodanig worden geplaatst dat deze niet of - indien dit niet 

mogelijk is - zo min mogelijk staan gericht op de omliggende woningen. 

25. Het geluidsniveau gedurende het evenement dient te fungeren als (achtergrond)muziek voor de 

bezoekers van het evenement. 

26. Voor het plakken van reclameposters/-stickers voor uw evenement kunt u gebruikmaken van de 

plakplaatsen voor commerciële doeleinden (www.arnhem.nl - zoekterm "Plakplaatsen 

commerciële evenementen"). U mag uw reclame niet op de plakplaatsen (zuilen e.d.) voor vrije 

meningsuiting aanbrengen. Op alle andere openbare plaatsen is (aan)plakken verboden. 

27. Het in gebruik genomen terrein en de directe omgeving daarvan dienen direct na afloop van de 

activiteiten te worden ontdaan van al het afval. Indien het genoemde terrein niet voldoende wordt 

gereinigd, zullen de schoonmaakwerkzaamheden door het cluster Openbare Ruimte worden 

uitgevoerd voor rekening van de vergunninghouder. 

28. Alle aan het evenement gerelateerde objecten dienen direct na afloop van het evenement uit de 

openbare ruimte te worden verwijderd. 

Verkeer 
29. De straat dient afgesloten te worden conform CROW 96b. Dat betekent dat u voor het afsluiten 

van de straat gebruik moet maken van dranghekken. Het gebruiken van afzetlint is niet 

toegestaan. 

30. Bij wegafsluitingen dient iemand aanwezig te zijn om de hulpdiensten doorgang te kunnen 

verlenen. 

31. Er dient een rijloper van 3.25 meter breed en 4.20 meter hoog te worden vrijgehouden in 

verband met de doorgang voor hulpverleningsvoertuigen. 

32. Evenementenverkeersregelaars dienen in bezit te zijn van een aanstellingsbesluit van de 

gemeente Arnhem. Verkeersregelaars met een landelijke aanstelling hebben geen afzonderlijke 

gemeentelijke aanstelling nodig. 

Brandveiligheid en geneeskundige hulpverlening 
33. Voor dit evenement gelden de standaard eisen en voorwaarden op het gebied van 

brandveiligheid zoals vermeld in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het Besluit brandveilig gebruik 

en basishulpverlening overige plaatsen. Hierin zijn onder andere de eisen omtrent tenten, 

gasinstallaties en vluchtveiligheid opgenomen. Als organisator dient u kennis te nemen van deze 

wetgeving. 

34. Bij de opbouw, aankleding en versiering van kramen, tenten, podia e.d. mag geen gebruik 

worden gemaakt van gemakkelijk ontvlambare materialen. 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 
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35. De materialen die gebruikt worden voor daken en verticale afscheidingen van tenten moeten 

voldoen aan de N EN 8020-41. 

36. De materialen die gebruikt worden voor daken en verticale afscheidingen van tenten, kramen 

e.d. moeten, voor wat betreft de brand- en rookklasse, ten minste voldoen aan de Euroklassen B 

respectievelijk s2 van NEN-EN 13501-1. 

37. De brandkranen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig dat hiervan 

onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 

38. Ingangen, (nood)uitgangen en vluchtroutes van het evenemententerrein en aangrenzende 

gebouwen mogen niet worden geblokkeerd. 

39. Op plaatsen waar gekookt, gebakken, gebraden of brandgevaar aanwezig wordt geacht dient 

een poeder- of sproeischuim blusser met een inhoud van tenminste 6 kilogram/liter binnen 

handbereik aanwezig te zijn. Deze brandblusapparaten dienen maximaal twee jaar geleden door 

een deskundige op hun werking te zijn gecontroleerd. 

cao 
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40. De slangen tussen gasfles en verbruikstoestel moeten in goede staat van onderhoud verkeren, ( ) 

mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen en niet ouder dan 3 jaar zijn. 

41. De gasdrukregelaar van een gasfles moet een door het Lloyds Register - Stoomwezen 

goedgekeurd type zijn en niet ouder dan 5 jaar zijn. 

42. Bij 500 tot 1000 gelijktijdige bezoekers zorgt u voor minimaal 2 EHBO'ers voor de duur van het 

evenement. Vanaf 1000 bezoekers die op hetzelfde moment aanwezig zijn, moet per 500 extra 

gelijktijdige bezoekers, 1 EHBO'er worden toegevoegd. De overige richtlijnen zoals genoemd in 

bijlage 'Eerste hulpverlening bij evenementen met een laag risico' zijn ook van toepassing op uw 

evenement. 

43. Bij minder dan 500 gelijktijdige bezoekers zorgt u voor minimaal 2 BHV'ers zonder neventaak 

voor de duur van het evenement. 

44. U dient op de hoogte te zijn van de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Bij voorkeur is een AED 

aanwezig op het evenement. 

Ontheffing ex artikel 35 Alcoholwet 
De in artikel 35 van de Alcoholwet opgenomen ontheffingsmogelijkheid is uitsluitend gegeven voor 

bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard. 

Mij is gebleken dat de persoon genoemd onder punt 3, voldoet aan de eisen ten aanzien van de 

zedelijkheid en sociale hygiëne zoals genoemd in artikel 8, tweede en vierde lid, van de Alcoholwet. 

Besluit 
Ik besluit u dan ook de gevraagde ontheffing ex artikel 35 van de Alcoholwet voor het verstrekken van 

zwak-alcoholische dranken onder de volgende voorwaarden te verlenen: 

1. Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken mag uitsluitend geschieden tijdens de 

aangegeven uren in de aanvraag. 

2. Het is niet toegestaan drank met een alcoholpercentage boven de 15% (met uitzondering van 

wijn) in voorraad te houden op een voor het publiek toegankelijke plaats. 
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3. Het verstrekken van de zwak-alcoholhoudende dranken dient onder onmiddellijke leiding van 

een leidinggevende te geschieden. De leidinggevende is: 

- Swartjes N.A.M geboren 22 mei 1988 te Nijmegen. 

4. Aan personen onder de leeftijd van 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt. Dit dient nabij de 

plaats waar de zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt op duidelijk leesbare en 

zichtbare wijze aan het publiek kenbaar worden gemaakt. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Aan personen die kennelijk onder invloed verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven, mag 

geen alcoholhoudende drank worden verstrekt. 

Voor het schenken en verstrekken van dranken mag geen gebruik worden gemaakt van 

glaswerk (drinkglazen, flesjes en dergelijke). 

Op het terrein moet voor het publiek steeds alcoholvrije drank verkrijgbaar zijn. 

Het is verboden, bedrijfsmatig of anders dan om niet, alcoholhoudende drank te verstrekken 

voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 

60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk 

wordt gevraagd. 

Een afschrift van deze ontheffing, inclusief de gestelde voorwaarden/beperkingen, moet in de 

inrichting/op het evenemententerrein tijdens de verkoop of verstrekking van alcoholhoudende 

dranken aanwezig zijn. 

Bezwaar 
Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen 

bij de burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 

een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Leges 
Op grond van de Legesverordening van de gemeente Arnhem bent u voor het in behandeling nemen 

van deze aanvraag een bedrag van€ 1.032,00 verschuldigd. Hiertoe zal u een factuur worden 

gezonden. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de leges, kunt u binnen 6 weken na 

dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het cluster Intern advies, afdeling Sociaal 

Zekerheids- en Omgevingsrecht, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Het indienen van een bezwaar 

tegen de leges heeft geen opschortende werking. 

Informatie 
Hebt u vragen over deze beschikking, dan kunt u bellen met 0800-1809. 
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Hoogachtend, 

De burgemeester van Arnhem, 

namens deze, 

P.J.G.M. van Hoof 

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving 

Bijlage: - Aanvraag met zaaknummer 574950 

- Bomenposter Arnhem-

- Memo De Grote Schijn - Park Zypendaal te Arnhem 

- DGSA21_Bijlage terreintekening Horeca-productie 

- DGSA21_Bijlage terreintekening totaal A3 

- DGSA21_Bijlage terreintekening wandelroute A3 

- DGSA21-_ Veiligheidsplan Arnhem_versie 0.3_ 290721 

- DGSA21-Bijlage bebordingsplan De Grote Schijn Arnhem 

- DGSA21-Bijlage overzicht te gebruiken technische installaties 190721 

- Hygiënerichtlijn sanitaire voorzieningen bij evenementen 

- Hygiënerichtlijnen afvalverwerking bij evenementen 

- Advies coronamaatregelen voor evenementen zonder coronatoegangsbewijzen v2. 

- Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen 

- Advies GHOR 
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Arnhem w 
Geachte, 

Hartelijk dank voor uw aanvraag of melding. Uw zaaknummer is 574950 

Zaaknummer: 574950 
Ontvangstdatum : 17-05-2021 

Als u de melding of aanvraag ingediend heeft via DigiD, kunt u de voortgang volgen op uw 

persoonlijke pagina: 

https://www.arnhem.nl/mijnarnhem. 

Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op. Onze contactinformatie vindt u op 

https://www.arnhem.nl/contact. 

(1 
Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u 

ons belt. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Arnhem 

Uw Aanvraag of Melding 

1 Naw gegevens 
~dresbesch.rJjving: ____ ___,_U-'---'N...C.oordeinde 19 2611KE Delft 
Persoonlijke gegevens ____ _ 
Ik vul dit formulier in als _ ] organisatie (Bedrijf vereni l!lg etc. 
Naam organisatie, vereniging of MOJO Concerts B.V. 
stichting 
KvK-nummer 
Het vestigl!lgsadres is in 
Postcode: 
Huisnummer 

____ J27223030 
Nederland 
2611KE 2§11KE 
19 

Aanduiding bij huisnummer 
Burgerservicenumm.fil.._ 
Voorletters 

-------+ 

19-21 
119422530 
SAJM 
Stefan Voornamen 

Tussenvoegsel(~) 
[Achternaam 
1Geboortedatum: 
Aanhef 

van 
Bilsen 
13-11-1987 
de heer 



Correspondentieadres is Zelfde als vestigingsadres -
E-mailadres 
t-

s.van.bilsen@mojo.nl -
Telefoonnummer 06-42267088 --Naam contactpersoon Stefan van Bilsen -
Telefoonnummer tijdens evenement 06-42267088 
(10 cijfers) 
BSN Bekend 
Achternaam: Bilsen -
.Jussenvoegsels: van 
Voorletters: SAJM -
Voornamen: 
1--

.,filefan -
Geslachtsnaam: 

i---
Bilsen 

Geslachtsaanduidina: M 
Straatnaam: - - Noordeinde 
Huisnummer: 19 
Huisnummer aanduiding: 19-21 
Woon plaatsnaam: Delft -
telefoonnummer 06-42267088 ( ) 

Adres: 
Extra adresregel: - --
Woonolaats: 
Land 
emailadres -- s.van.bilsen@moio.nl 

KVK 27223030 - - -----
Handelsnaam: MOJO Concerts B.V. 

~ stigingadres straatnaam: Noordeinde ----
Vestiaingadres huisnummer: 19 --
Vestiainaadres postcode: 2611KE 
Vestiqingsadres aanduiding_;___ 1 9-21 
y estigingadres woonQlaats: - Delft 

i---

Adres orqanisatie: 
Extra adresreqel organisatie: -

( . 
Vestigingsplaats organisatie: ,_ 

Land organisatie: ,_ 

Naam evenement ,_ __ De Grote Schiin 2021 
J:ype activiteit(en) Verlichte avondwandelina 



----- -

1 

Korte omschrijving van het evenement Park Zypendaal (gelegen aan Park 

1 

Sonsbeek) in Arnhem vormt tijdens de 

f Het evenement is al ooit eerder -
~georganiseerd 
1Aantal bezoekers dat u tijdens het 
piekmoment verwacht 
De opbouw vindt plaats in een 

&9-neengesloten eriode 
De periode van het evenement 
De afbouw vindt plaats in een 
aaneengesloten periode 

herfstvakantie het decor voor een 
bijzondere avondwandeling. Alsof het 
park bevangen is door echte 
toverkracht wacht achter elke struik 
een nieuwe verrassing. Bomen lijken 
tot leven te komen, paddenstoelen zijn 
weggeplukt uit een sprookje en krijgen 
een lichtgevende gloed terwijl 
stromend water opeens van richting 
verandert. De natuur speelt de 

1 

hoofdrol in dit bijzondere spektakel 
met het park als natuurlijk decor. 
Alle zintuigen worden geprikkeld 
tijdens deze 2 kilometer lange 
wandeltocht door het donker. Door 
middel van licht, geluid en geuren 
gaan ogen, oren en neuzen op 
avontuur. Er zijn geen 
sprookjeswezens of boze tovenaars 
die hun magie verspreiden en zo het 
park tot leven wekken, alles komt 
voort uit een sterk staaltje techniek. 
Indrukwekkende en innoverende 
snufjes zorgen voor de ene 
mysterieuze verrassing na de andere, 
een belevenis voor jong en oud. 
Ja 

5600 

Ja 

een aaneengesloten periode 
Ja 

Datum van het evenement (dd-mm-jjjj) 20211022 
( Begintijd 19:00 

Einddatum van het evenement (dd- 20211031 
mm-jjjj) 
Eindtijd _ 
Toelichting op de periode 

22:00 
Vrij 22 t/m zat 30 oktober 
(zomertijd):19:00 - 22:00 uur 
(max.4.200 bezoekers per avond) 

Zon 31 oktober (wintertijd):18:00 -
22:00 uur (max. 5.600 unieke 
bezoekers 

Startdatum 012bouw (dd-mm-jjjj) __ -l202=11=oc.c;;1c...c4 _________ __, 
Begintïd opbouw _ l o7:00 
lEinddatum opbouw (dd-mm-"jjj) _ ,20210521 

dtijd opbouw _ _J21:oo 
Toelichting op de periode voor J Park blijft toegankelijk voor recreatief 
opbouw verkeer, bij de invalswegen worden 

bordjes geplaatst om recreanten te 
~nformeren over de werkzaamheden. 

,Startdatum afbouw (dd-mm-jiii) 20210531 -------~ 



Begintijd afbouw 123:00 -- - -
§ nddatum afbouw _(dd-mm~jjjü =J20211104 
Eindtïd afbouw 21:00 -
Toelichting op de periode voor afbouw Park blijft toegankelijk voor recreatief 

verkeer, bij de invalswegen worden 
bordjes geplaatst om recreanten te 
informeren over de werkzaamheden__'._ 

Locatie Park ZiJRendaal 
Nadere omschrijving van de locatie Het evenement vindt plaats in Park 

Zypendaal in het gebied tussen de 
Parkweg/ Zypendaalseweg en het 
kasteel. De route loopt nagenoeg 
enkel over verharde paden. Voor het 
gebruik van dit gebied werd advies 
ingewonnen door een ecoloog, 
afstemming gezocht met de 
I parkbeheerder en volgt een 
uiteindeliike omaevinasvergunning. -

Vindt het evenement in een gebouw INee 
12 laats? --
Wat voor soort ondergrond heeft het deels onverhard ( ) 
evenemententerrein? 
Betreft het een afgesloten 
evenemententerrein? 

Nee 

Betreft het een orivé-terrein? Nee - - -
Zijn er tijdelijke verblijfsobjecten op Ja 
het terrein aanwezig? (zoals tenten of 
andere tijdelïke uni 

~ 

Wordt er gebruik gemaakt van 
mobiele bak/ braadinstallaties? 

ja, op gas 

-
Soort verblijfsobject Terrastent 
Voor hoeveel personen is het 250 
verblijfsobject bedoeld? -
Aantal van deze verbliifsoqjecten 1 
Wordt er op het terrein of in objecten Nee 
overnacht? -- - -- --
NQ.g_meer ver_!21ijfsobjecten toevoeaen Nee ( 
Geef aan over welke Ontruimingsplan, 
veiligheidsvoorzieningen u beschikt en brandbeveiligingsinstructie, 
geef hiervan de plaats aan op de bedrijfsnoodsplan, Opstellingsplan, 
plattegrond / situatietekening. stoelenplan *Brandblusapparatuur ( 

brandslang haspel, blustoestellen ), 
Noodverlichting, transparantverlichti ng 
(UITGANG/ NOODUITGANG), 
Verwarmingsinstallatie ( soort, plaats 
en nominale belasting in KW ), Opslag 
van brandgevaarlijke stoffen ( 

--
gasflessen, spuitbussen, verf e.d ), 
Noodstroomvoorziening -

!3eschikt u over een_y__erkeersplan? Ja --
Moeten er straten of parkeerterreinen Ja 
worden afg~sloten? -
Worden er dranken en/of etenswaren Ja 
verkocht? -- >-- -
worden er zwak-alcoholhoudende Ja 
dranken verstrekt? 



Maken dieren onderdeel uit van het 
evenement 

1--

lWordt het terrein gereinigd?_. __ 

Nee 

Ja 
Nee 
Nee 

Worden er toiletwagens ge laatst? 
Vinden er optredens van één of 
meerdere muziek roe en laats? ----+-------------
Wordt het terrein bewaakt en/of is er 
beveiliging aanwezig tijdens het 
evenement? 
Zijn er geneeskundige voorzieningen 
aanwezig tijdens het evenement? 
Geef aan welke straten of 

arkeerterreinen worden afgesloten 
Indien van toepassing, op welke 
locatie(s) zet u personeel in voor 
parkeerbe eleiding 
Wordt het gebruik van openbaar 
vervoer gestimuleerd? 
Op hoeveel plaatsen zijn zwak 
1lcoholhoudende dranken 
verkrijgbaar? 

Ja 

Zie mobiliteitsplan en tekeningen 

Zie mobiliteitsplan en tekeningen 

Ja 

1 

Achternaam leidin g_e_ve_n_d_e ____ _,.Swartjes 

Voornamen leidinggevende Nicky Adriana Martina -------i 

Geboortedatum ( dd-mm-"jjj) 119880522 
Geboorteplaats Nijmegen 
Nog een leidin gevende toevoe en Nee 
Aantal beveili ers 4 
Naam beveiligin sbedrïf TSC Crowd Mana eme_nt_B_.V_. __ _ 
Geef aan welke voorzieningen EHBO 
aanwezi zïn bï het evenement 
Naam instelling of vereniging waarbij 
de geneeskundige voorzieningen 
gere eld zïn 
Objecten 
Er wordt gebruik gemaakt van vaste 
zitplaatsen 

MAi Medische Diensten B.V. 

Overkar:i_pingen,_Tenten -----j 
Nee 

Aantal overka in en 1 .~~ ------------------------
afmeting overkappingen____ 10x15 
Aantal tenten 1 
afmetin tenten 5x10 
Akkoordverklaring Ik verklaar alle gegevens naar 

waarheid te hebben in evuld. 
--"-'-'-'C..C--

Naam ondertekenaar SAJM van Bilsen 
Plaats Arnhem '-'--'---------------..; 
Datum ondertekenin _(dd-mm-·jjj)_~_2_02_1_0_5_1_7 _________ ~ 



BOMEN POSTER 

WERKEN ROND BOMEN 

OPSLAG,PARKEREN ¼ ~ EN TRANSPORT 

~ ~ 
~ 

Voor opslJ9, pJrkeren en transport gelden 
randvOO(waarden b1nnE.'n de kwct5b<Jre 
boomzone. B11voorbccld het p[J.Jtsen van 
drukvcrdelende ri1platcn 

9 Randvoorwa3rden moeten worden 
u1tge~verk t 1n een goedgekeurd Wcrkplanl 

GRAVEN,OPHOGEN 
EN ANDERE BODEM
BEWERKINGEN 

Vo0< graven. ophogen en bodembewerkmg 
gelden r andvoorwaJrden binnen de kwetsbare 
boomzone 8 1Jvoorbecld m1rnmJlc graJf
afstanden en wortelbescherm1ng 

Q Randvoo(waardt!>n mûèlen worden 
Ull{J{_>\','('rkl 1n een gol'd(J(lkcurd Wc-,kplJn' 

KJbclgotcn, rn.Jntc!bu1zrn en CJC'~luurd boren 
b1cdc-n ~om~ cc-n goed altffnJhcf Let b1J 
grond en gr J.JfwcrkzJJmhede11 ook op kabels 
en lc,d,ngen (KLIC-melding, W!OM 

Stadswerk 
+ 

NOR:o 
INSTITUUT 
BOMEN 

KWETSBARE 
BOOMZONE 

~ ~ ~ 
8 

8 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel 
zijn binnen do KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan 
MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan). 

RANDVOORWAARDEN EN EISEN 
Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom 
(vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer 
deze als beschermd boomgebied. 
Binnen elke kwetsbare boomzone ziJn de uitvoermg van werk
zaamheden en de opslag van matenaal en materieel alleen 
toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of 
directie goedgekeurd Werkplan. 
Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die 
uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze 
randvoorwaarden worden 1n de regel opgesteld aan de hand van 
een Bomen Effect Analyse (BEA). 
Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer. op 
welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk 
materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de 
kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd. 
Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de 
boom nooit in gevaar brengen. 
Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn 
uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde 
Werkplan. 

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF) 
Stam0 Minimale graafafstand Eenzijdige wortelontwikkeling 

vanuit het hart van de of scheefstaande boom 
stamvoet (trokzijde) 

20cm > 1,25m 2,0m 
'!_Q.~m > 1.50m 2,5m 
60cm > 1,75m 30m 
80cm > 2.25 m 35m 
100cm > 250m 4.0 m 
150cm > 3.50m 5.0m 

8 

9 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie -t 1,S meter 

Kijk voo( aanvullende info(matie over randvoorwaarden 
en een goedgekeurd Werkplan op: www.bomenposter:nt 

&;;.~ 
Bouwtnd Nederland • • @ 

BRONBEMALING EN 
VERANDERINGEN IN 
GRONDWATERSTAND 

GW5 T• 

Voor bronbcmJl1ngen en veranderingen 1n de 

grondwatersland gelden 1owel bannen als brnten 
de kwetsbJre boomzone randvoorwaarden 
B11voorbeeld het toepassen van een gesloten 
bronbemaling 

VLOEISTOFFEN 
EN GASSEN 

Bodemvreernde g3ssen en vloeistoffen kunn(.>n 
grote schade veroorzaken a.;:in de gro(>rplJJts 
van een boom 

Houd gassen en vloe1sloffen, mJa( ook 
cementmolens f'n (1ua1er)afvocrcn. op grote 
afstand van de- kwclsba(c, boomzone• 

SNOEI
WERKZAAMHEDEN 

Hel snoeien vc1n bomen 1~ aHeen tocgt>sta.:in 
m~t toestemming van dt" opdr,Jchtgever of 
directie. ook wanne>er er t>nkel sprJke 1,; vJn 
een gebroken of be.;ch3d1gde tak 

Kijk voor meer info op 
www.bomenposter.nl 
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1. Inleiding 
In park Zypendaal in Arnhem wordt het evenement De Grote Schijn gehouden. Bij dit 

evenement worden kunstwerken van licht gemaakt. Door het licht van de kunstwerken en 

het evenement is er mogelijk een negatief effect op flora en fauna en kan stikstofdepositie 

een negatief effect op nabijgelegen Natura 2000-gebieden (Veluwe en Rijntakken) hebben. 

Om deze reden is er een check van de voorgenomen route en een Aerius berekening verricht. 

In Figuur 1 is de ligging van park Zypendaal ten opzichte van Natura 2000-gebieden Veluwe 

en Rijntakken aangegeven. 

Figuur 1. Ligging van park Zypendaal ten opzichte van Natura 2000-gebieden . 

Door het park is een looproute gemaakt waar de bezoekers gebruik van moeten maken. Zij 

worden langs alle kunstwerken geleid (Figuur 2). 
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Figuur 2. Looproute met lichtkunstwerken. 
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2. Onderzoeksmethode 

2.1 Natura 2000-gebieden 
Voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het 

projectgebied is gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het ministerie 

van Landbouw, Nat uur en Voedselkwaliteit. Hier is alle informatie over Natura 2000-

gebieden te vinden zoals de habitattypen en -soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden 

zijn aangewezen. 

In dit onderzoek worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord: 

1. Ligt de ingreeplocatie in een Natura 2000-gebied, of ligt er een Natura 2000-gebied 
binnen de invloedsfeer van de ingreeplocatie, zodat externe en/of cumulatieve 
effecten te verwachten zijn. 

2. Wat zijn de mogelijke negatieve en/of positieve effecten van de voorgenomen 
ingrepen op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in ( ') 
kwestie. 

3. Kunnen deze effecten: 
a. verstorend zijn voor kwalificerende soorten 
b. leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende 

habitats 
c. significant negatief zijn voor het realiseren van de 

inst andhoudingsdoelstellingen 

2.1.1 Aerius berekening 
Aangezien het projectgebied dichtbij Natura 2000-gebied ligt, is bekend dat er een Aerius 

berekening nodig is om te bepalen wat het effect van stikstof, afkomstig van het evenement, 

op de omliggende Natura 2000-gebieden is. 

Tijdens de opbouw, het afbreken en het evenement zelf worden verschillende machines en 

voertuigen gebruikt. Ook gaat er verkeer van en naar het evenement tijdens de op- en 

afbouw en tijdens het evenement zelf. MOJO heeft data aangeleverd over deze machines en 

voertuigen en hoeveel uur deze gebruikt worden (Figuur 3). Er zijn verschillende materialen 

en machines nodig voor de opbouw en retour die vervoersbewegingen richting het park 

veroorzaken. Ook tijdens de show moeten personen en materialen naar het 

evenemententerrein, waardoor ook het aantal vervoerbewegingen toeneemt (Tabel 1). 

Tijdens het evenement zijn er vijf generatoren nodig om het licht en eventuele andere 

benodigdheden van stroom te voorzien. Tijdens het op- en afbouwen en tijdens de 

showdagen worden gators en heftrucks gebruikt om materialen van en naar locaties in het 

park te brengen (Tabel 2). Machines, zoa ls de heftruck en gator die gebruikt worden, draaien 

een deel van de tijd stationair. Dit ligt meestal tussen de 18% en 57%. Tijdens stationai r 

draaien neemt de stikstofuit stoot toe. In dit geval is er uitgegaan van het slechtste scenario, 

57%. Bij de generatoren is er van uitgegaan dat ze niet stationair draaien, omdat de 

generatoren bij stationa ir draaien nauwelijks stroom leveren en ze juist aanwezig zijn om 

stroom te leveren. 
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De Grote Schijn Arnhem 2021 Depostie info 
Voertuigen beweqinqen LeverinQenlretour auto Bakw aQonlbusj, wachtwagenlbusje aanhangi Trailercombi 
Mundomatic 6 6 
Boels Cabins 2 
He.ftrucks Boels 2 
Pow ershop generatoren en Tanks 4 
Rijplaten 1Jan Vliet 6 
Kunststof ,ijpaten Roos 2 
Vloerdelen van Oord 2 
OiHi's 2 
Kliko's 2 
Afvalcontainer 2 
TDHoftijzer 2 
Rieten rollen Mojo Rental 2 
Boels Hekwerk 4 
Horecatent Vakwerktenten 2 
V1.iurplaats Camp Solwions 2 
Koelcontainer Euser 2 
friethoes RollinCJ K itchen 2 

Voertuigen tijdens show 
Servioe-Oixi's 4 
Crew 15 Belgie -Arnhem 30 
Crew 21 BelQie/Mojo Hotel->Locatie 140 
Crew 8 Mojothuis ->locatie 122 
CaterinQ brencien halen 56 
Parkeren publiek c.a.300 auto's H 11showdi1Qen 3300 
Bijvullen Hanos 8 

Generatoren aantal Draaiuren gemidd. Max verbruik motorlclasse 
100KVA diesel 1 120-168 19,09 3 
100K\JA diesel 1 120-168 19,09 3 
100KVA diesel 1 120-168 19,09 3 
100KVA diesel 1 168-250 19,09 3 
120KVA diesel 1 168-250 19,09 3 
Totaal 19166 liter 

Transportmiddelen dagen aaiure n per d gemidd verbruilc per uur liters diesel "otorlclasse 
Gator diesel opbouw/afbou"" 10dagen 17 8 1,3hr 176,8 
G..ator diesel show dagen 9 4 1,31tr 46.8 
He-hruok 3tn opbouw/afbouw 9 6 6,21tr 334,8 3 
Hef1r1,.1ok 3tn show dagen 17 2 6,21tr 210,8 3 

Op/afbouw periode Aanvang 1 Einde Aantal dagen 
Opbouwperiode 14-10-2021 1 20-10-2021 7 daaen 1 
Afbouw periode 1-11-2021 1 4-11-2021 4dag1m 1 

Show periode Aanvang 1 Einde Aantal dagen ljs1ip operalioneel hechnielc) 
Zome11ijd 21-10-2021 1 30-10-2021 10daQen 1 17:00-23:00c, (6uur) 1 
\.lintellijd 1-11-2021 1 1-11-2021 1dag 1 16: 00 - 23: OOc, (7 uur) 1 

Figuur 3 . Aangeleverde data betreffende verkeer en machines. 

Tabel 1. Type verkeer en aantallen die gebruikt zijn voor de Aerius berekening. 

ü 
Licht verkeer 3660 7320 
Middelzwaar verkeer 22 44 

Zwaar verkeer 30 60 
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Tabel 2. Machines die gebruikt worden en de ingevoerde gegevens. 

l00KVA 168+168+1 80 STAGE l llb, 19,09 3207,12 0 4,4 

diesel 68 = 504 75<=kW<l30, bouwjaar 

generator 2012 (diesel) 

l00KVA 250 80 STAGE lllb, 19,09 4772,5 0 4,4 

diesel 75<=kW<130, bouwjaar 

generator 2012 (diesel) 

120KVA 250 96 STAGE l llb, 19,09 4772,5 0 4,5 

diesel 75<=kW<130, bouwjaar 
generator 2012 (diesel) 

Gator diesel 172 20 STAGE lila, 18<=kW<37, 1,3 223,6 98 0,9 
bouwjaar 2007 (diesel) 

Heftruck 3 88 55 STAGE ll lb, 56<kW<75, 6,2 545,6 50 3,4 

ton diesel bouwjaar 2012 (diesel) 

lnstelling_en 

Voor de berekeningen van de stikstofdepositie is de AERIUSCa lculator 2020 voor de emissies 

van NOx en NH3 gebruikt. Voor het berekenen van de benodigde ontwikkelingsruimte in 

natuurgebieden is gerekend met de rekeninstelling 'natuurgebieden'. Het rekenjaar is 

ingesteld op 2021. Het evenement heeft een t ijdelijk effect. 

2.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 

leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 

begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Voor het bepalen van de ligging van 

het projectgebied ten opzichte van het NNN is gebruikt gemaakt van de websites van de 

provincie Gelderland. Hierbij is bekeken hoe de ligging van het projectgebied is ten opzichte 

van het Natuurnetwerk. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN worden de effecten 

van de ingreep op de wezenlijkheidskenmerken en -waarden van het NNN getoetst. 

2.3 Flora- en faunacheck 
Er is een check uitgevoerd waarbij flora en fauna zijn bekeken. Het projectgebied is eenmaal 

bezocht op 10 augustus 2021. Het was die dag overwegend bewolkt met een temperatuur 

van 16 tot l8°C en een zwakke tot matige wind. Tijdens het terreinbezoek is zovee l mogelijk 

concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde en 

kwetsbare soorten. 
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3. Resultaten 

3.1 Natura 2000-gebieden 
Het projectgebied bevindt zich in park Zypendaal in Arnhem. Dit ligt op circa 250 meter van 

Natura 2000-gebied Veluwe en op circa 5 kilometer afstand van Natura 2000-gebied 

Rijntakken. Beide gebieden hebben stikstofgevoelige habitattypen (Figuur 4), waardoor een 

Aerius-berekening nodig is voor dit project (zie paragraaf 3.1.1). 

Het Natura 2000-gebied Ve luwe grenst van ongeveer Wageningen tot Zwolle en ligt voor een 

groot deel in de provincie Gelderland. Dit Natura 2000-gebied is zowel in het kader van de 

Vogelrichtlijn als in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen als beschermd gebied. Er 

zijn op de Veluwe versch illende doelstellingen voor allerlei habitattypen. Deze habitattypen 

zijn stuifzandheiden met struikhei, binnenlandse kraaiheibegroeiingen, zandverstu ivingen, 

zwakgebufferde vennen, zure vennen, beken en rivieren met waterplanten, vochtige heiden, 

droge heiden, jeneverbesstruwelen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, actieve 

hoogvenen, overgangs- en tri lvenen, pioniervegetaties met snave lbiezen, ka lkmoerassen, 

beuken-e ikenbossen met hulst, oude eikenbossen, hoogveenbossen en vochtige al luviale 

bossen. Door deze enorme versche idenheid aan habitattypen komt er ook een aantal 

Habitatsrichtlijnsoorten voor. Dit zijn gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, beekprik, 

rivierdonderpad, kamsalamander, meervleermuis en drijvende waterweegbree. De 

habitattypen worden gebruikt door verschillende broedvogels. De Veluwe heeft de 

broedvogels wespendief, nachtzwaluw, ijsvogel, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik, 

duinpieper, roodborsttappuit, tapuit en grauwe klauwier aangewezen gekregen. 

Het Natura 2000-gebied Rijntakken bestaat uit het rivierenlandschap van de Waal, IJssel en 

Nederrijn. Rijntakken maakt deel uit van de Gelderse Poort en is onderdeel van verbindingen 

van natuurgebieden in Nederland en Duitsland. Het grootste gedeelte van Rijntakken is 

aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de Vogelrichtlijn. Ook is er een gedeelte 

(ca. 37%) aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. Er zijn in de Rijntakken 

verschillende habitattypen aanwezig die het gebied geschikt maken als Natura 2000-gebied. 

Dit zijn een aanta l natte habitattypen zoals meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, 

beken en rivieren met waterplanten en slikkige rivieroevers. Daarnaast zijn er ook andere 

habitattypen die het gebied een Natura 2000-gebied maken. Dit zijn stroomdalgraslanden, 

ruigten en zomen, glanshaver- en vossenstaarthooilanden, beuken-eikenbossen met hulst, 

vochtige alluviale bossen en droge hardhoutooibossen. Rijntakken heeft hierom een aantal 

(semi-) aquatische Habitatrichtlijnsoorten zoa ls zeeprik, rivierprik, elft, zalm, bittervoorn, 

grote modderkruiper, rivierdonderpad, kamsalamander en bever. Ook meervleermuis is als 

Habitatsrichtlijnsoort voor Rijntakken aangewezen. Broedvogels die dit Natura 2000-gebied 

gebruiken zijn dodaars, aalscholver, roerdomp, woudaap, porseleinhoen, kwartelkoning, 

watersnip, zwarte stern, ijsvogel, oeverzwaluw, blauwborst en grote karekiet. Naast 

broedvogels zijn er ook niet-broedvogels die Rijntakken gebruiken. Dit zijn fuut, aalscholver, 

kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, bergeend, smient, krakeend, 

wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, meerkoet, 

scholekster, goudplevier, kievit, kemphaan, grutto, wulp, tureluur en toendra rietgans. 

Flora- en faunacheck 
De Grote Schijn in park Zypendaal te Arnhem 



Gulden Boder" Angc,cnstcin J Sccrrenbcrg Sonsbceid<wMia< 

Ho, °"'1> Klorcodal 

lfbcelc 

t-
== Buraen,eest-::~~ ENKA,,;:;nburg 

Buhcn Lombolc ...r;:, 
O.ndorlangs 

t(llngc,lt,c,cl< C<?nuum SprjkerlcwllrlJO< 

s OoPmots 

Zeer gevoelig 

Gevoeli 

f Arnhem 

I 
i,i 
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Pros.khul 

Storingsfactoren die kunnen optreden door het evenement zijn verstoring door geluid en 

licht en verzuring of vermesting door stikstofdepositie. Er worden enkel geluidseffecten, 

zoals druppelgeluiden en hartslag, gebruikt om een extra dimensie aan de kunstwerken te 

geven. Dit zijn geluiden die tijdelijk gebruikt worden en niet op grote afstand hoorbaar zijn, 

waardoor de afstand tussen het evenement en de Veluwe te groot is om verstoring door 

ge luid te veroorzaken. Ook wordt er over het algemeen in het park al vaker geluid gemaakt 

door mensen die in het park aanwezig zijn. Ook het licht is plaatselijk tussen de bomen in het 

park en za l niet over een afstand van 250 meter verstoring door licht veroorzaken in de 

Veluwe. Stikstofdepositie reikt over een grote afstand en kan een negatief effect hebben op 

omliggende Natura 2000-gebieden. Om te bepalen of er een negatief effect is van 

stikstofdepositie is een Aerius berekening uitgevoerd. 

3.1.1 Aerius berekening 
Uit de Aerius berekening blijkt dat de opbouw, afbraak, het verkeer van en naar het 

evenement en het evenement zelf een maximum deposi~ie geeft van: 

Veluwe 

• 1,04 mol/ha/j op Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden; 
• 0,47 mol/ha/j op H9120 Beuken-eikenbossen met hulst; 

• 0,13 mol/ha/j op Lg13 Bos van arme zandgronden; 

• 0,12 mol/ha/j op H9190 Oude eikenbossen; 
• 0,10 mol/ha/j op ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst; 

• 0,07 mol/ha/j op L4030 Droge heiden; 
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• 0,05 mol/ha/j op ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden; 

• 0,04 mol/ha/j op ZGLg0l Permanente bron & langzaam stromende bovenloop; 

• 0,04 mol/ha/j op ZGL4030 Droge heiden; 
• 0,04 mol/ha/j op H4030 Droge heiden; 

• 0,01 mol/ha/j op Lg09 Droog struisgrasland; 
• 0,01 mol/ha/j op H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden); 

• 0,01 mol/ha/j op H2330 Zandverstuivingen; 
• 0,01 mol/ha/j op H6230 Heischrale graslanden; 

• 0,01 mol/ha/j op ZGH4030 Droge heiden; 
• 0,01 mol/ha/j op ZGH6230 Heischrale graslanden; 

• 0,01 mol/ha/j op H2310 Stuifzandheiden met struikhei; 
• 0,01 mol/ha/j H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen); 

• 0,01 mol/ha/j ZGLgl3 Bos van arme zandgronden; 

• 0,01 mol/ha/j ZGH9190 Oude eikenbossen; 

• 0,01 mol/ha/j ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei; 

• 0,01 mol/ha/j H3160 Zure vennen. 

Rijntakken 

• 0,01 mol/ha/j op ZGLgll Kamgrasweide & bloemrijk weidevogelgrasland van het 
rivieren- en zeekleigebied. 

De gegevens van de Aerius berekening zijn opgenomen in Bijlage 1. 

3.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het projectgebied ligt voor een groot deel in het Natuurnetwerk Nederland van de provincie 

Gelderland (Figuur 5). Dit betreft droge bossen. In de omgeving liggen ook nog rijke 

graslanden en akkers, bossen met productiefunctie, beken en bronnen en historische 

gebouwen en omgeving. 
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In het Natuurnetwerk Nederland heeft de provincie de volgende doelstellingen: 

• het herstel en behoud van de rijkdom aan soorten, de biodiversiteit. Hiervoor 

moet en natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar worden 

verbonden, waardoor een netwerk ontstaat. Dit netwerk moet functioneren in 

ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en 

klimaatbestendige leefomgeving krijgen ; 

• het bieden van ruimte aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Hierdoor 

kunnen inwoners en bezoekers de natuur beleven en het draagvlak voor 

natuurbeleid waarborgen. 

Effectenbeoordeling 

Het evenement vindt in het Natuurnetwerk Nederland plaats. Geen van de kernkwaliteiten 

van het Natuurnetwerk Nederland worden aangetast dan wel blijvend aangetast waardoor 

het evenement geen negatief effect heeft op het Gelders Natuurnetwerk. Het terrein is na 

afloop van het evenement weer in gelijke staat als voorheen aanwezig. 

3.3 Flora- en faunacheck 
Vorig jaar stond dit evenement ook op de planning, maar kon toen niet doorgaan. Er is toen 

ook een route bepaald en in afstemming met de beheerder van Park Zypendaal aangepast, 

zodat kwetsbare plekken ontzien werden. Deze kwetsbare plekken zijn voor de huidige route 

ook ontzien. Tijdens het veldbezoek is een globale inschatting gemaakt van het effect van het 

evenement op de omgeving. Om het foerageerhabitat van vleermuizen te beschermen 

dienen lichtbronnen niet direct op de waterplassen te schijnen. Voor het plaatsen van 

lichtbronnen om en bij bomen dient bij de installatie een check uitgevoerd te worden of er 

geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen en andere boombewonende 

soorten aanwezig zijn in de boom die verlicht wordt. Op deze manier wordt een eventueel 
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negatief effect van de verlichting op de boom met inwonende boombewonende soorten 

voorkomen. Het grootste deel van de bomen wordt niet verlicht, waardoor vleermuizen nog 

genoeg ruimte hebben om in het park te foerageren op de donkere plekken. 

Er zijn op de aangegeven looproute geen indicaties van andere beschermde of bedreigde 

planten- of diersoorten die een negatief effect kunnen ondervinden door het evenement. 
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4. Conclusie 
Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden 

aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen. 

In de effectenbeoordeling en de daaruit volgende conclusies is uitgegaan van de looproute in 

hoofdstuk 1 en gegevens voor de Aerius berekening zoals omschreven in paragraaf 2.1.1. 

Veranderingen of afwijkingen hiervan kunnen tot andere conclusies leiden, en vereisen 

mogelijk een nieuwe beoordeling. 

4.1 Natura 2000-gebieden 
Het Natura 2000-gebied Veluwe ligt op een korte afstand van park Zypendaal en dus van het 

evenement. Het evenement kan verzuring en vermesting door stikstofdepositie veroorzaken 

door de generatoren, de machines en het verkeer dat het evenement met zich mee brengt. 

Hiervoor is een Aerius berekening gedaan. 

4.1.1 Aerius berekening 
Het evenement en het daarbij behorende machinegebruik en verkeer resulteert in een 

stikstofdepositie die de Kritische Depositiewaarde (KDW) van de stikstofgevoelige 

habitattypen van Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken overschrijdt. Dit betekent dat 

er een vergunningplicht is voor het evenement en de daarbij komende stikstofdepositie. 

In de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem vinden regelmatig evenementen plaats. 

Er wordt geadviseerd om met het bevoegd gezag in overleg te gaan of voor dit evenement 

wel een extra vergunning voor stikstofdepositie nodig is of dat dit onder de reguliere 

evenementen kan vallen. 

4.2 Natuurnetwerk Nederland 
Er vindt geen verandering van het bestemmingsplan plaats en het evenement heeft geen 

negatief effect op de wezenlijke waarden van het Natuurnetwerk Nederland. Het 

afwegingskader EHS hoeft niet te worden doorlopen. 

4.3 Check flora en fauna 
Het plaatsen van lichtbronnen op de oppervlaktewater dient vermeden te worden. Voor 

aanvang van de installatie van de kunstwerken wordt een veldcheck gedaan waarbij de 

precieze locaties van de kunstwerken wordt bekeken. Op dat moment zal worden 

beoordeeld of het licht op de beoogde locaties geen hinder aan beschermde of kwetsbare 

soorten veroorzaakt die in de desbetreffende bomen kunnen verblijven. Indien nodig wordt 

ter plekke een betere, alternatieve locatie aangewezen. 

Flora- en faunacheck 
De Grote Schijn in park Zypendaal te Arnhem EK<1)ZA 



0 

0 

Pa g i n a 1 15 

Bronnen 

Literatuur 
• AERIUS Calculator 2020. 
• Kapteyn, K. 1995. Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding. 

Schuyt & Co, Haarlem. 

• Ligterink, N.E., Louman, R., Buskermolen, E.G., Verbeek, R.P., 2018. De inzet van 
bouwmachines en de bijbehorende NOx- en COremissies. TNO. 

• Ministeries van LNV en VROM en de provincies, 2006. Spelregels EHS, Beleidskader voor 
compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS. 

• Provincie Gelderland, 2020. Natuurbeheerplan 2021 Provincie Gelderland. Zaaknummer: 
2020-004804. 

Websites 
• https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer/index.html?id=abe3fe98fc2f4 

88a9c89dc4fa212f72c 

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/ 
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/ 

• www.google.nl/maps 
• www.natura2000.nl 

• www.ndff.nl 

• www.openstreetmap.org 

Flora- en faunacheck 
De Grote Schijn in park Zypendaal te Arnhem 



Pa g i n a 1 16 

Bijlage I: Aerius berekening 
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► Samenvatting emissies 
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AERIUS A CALCULATOR 

Contact Rechtspersoon 

MOJO 

Activiteit Omschrijving 

Grote Schijn 

Datum berekening 

17 augustus 2021 , 09:32 

Totale emissie Situatie, 

Nüx 347,08 kg/j 

NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Natuurgebied 

Hectare met 
hoogste bijdrage Veluwe 

(moljha/j) 

Toelichting Lichtfestiva l 

Resultaten Situatie 1 

1 nrichti ngslocatie 

Park Zypendaal, - Arnhem 

AERIUS kenmerk 

RsadaqC5bmgx 

Rekenjaar 

2021 

Resultaten 

Rekenconfiguratie 0 
Berekend voor natuurgebieden 

Bijdrage 

1,04 

0 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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AERIUS A CALCULATOR 

Locatie 
Situatie, 

Emissie 
Situatie, 

Resultaten 

Bron 
Sector 

• Hl 

Situatie 1 

eurgomqu!ilf!fWll}I<" 

Verkeer 

Wegverkeer I Buitenwegen 

Machinegebruik 
Mobiele werktuigen I Bouw en Industrie 

Sonsbe:ekl(wanler 

Resultaten 

N785 

Amt 

SIIJ<sen-Welma1 

MonrÄloohuizen 

KlareJlbeek 

AngcrenSIA!tn 

Emissie NH3 Emissie NOx 

< 1 kg/j 7,42 kg/j 

< 1 kg/j 339,66 kg/j 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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. 
AERIUS A CALCULATOR 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

Resultaten 

Natuurgebied 

Veluwe 

Rijntakken 

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Situatie 1 

Resultaten 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 

1,04 

0,01 

(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

( ) 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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. 
AERIUS A CALCULATOR 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

voorde10 
stikstofgevoelige 

Natura 2000-
gebieden met het 
hoogste resultaat 

0 

0 

Resultaten 

Veluwe 

Habitattype 

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Lg13 Bos van arme zandgronden 

H9190 Oude eikenbossen 

ZG H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

L4030 Droge heiden 

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 

ZGLgo1 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 

ZGL4030 Droge heiden 

H4030 Droge heiden 

Lgo9 Droog struisgrasland 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H2330 Zandverstuivingen 

H6230 Heischrale graslanden 

ZGH4030 Droge heiden 

ZGH6230 Heischrale graslanden 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 

H91 EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 

Situatie 1 

Resultaten 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

1,04 

0,47 

0,13 

0,12 

0,10 

0,07 

0,05 

0,04 

0,04 

0,04 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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. 
AERIUS A CALCULATOR 

Resultaten 

Veluwe 

Habitattype 

ZGH9190 Oude eikenbossen 

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 

H3160 Zure vennen 

Rijntakken 

* 

Habitattype 

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het 
rivieren- en zeekleigebied 

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Situatie 1 

Hoogste bijdrage 

0,01 

0,01 

0,01 

Hoogste bijdrage 

0,01 

Resultaten 

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

( ) 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 20 21) 
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. 
AERIUS A CALCU LATOR 

Em issie 
(per bron) 

Situatie 1 

Resultaten 

Gu!den Bodem 

Soort 

Standaard 

Standaard 

Standaard 

<;uidl7R_, 

Voertuig 

STAGE ll lb, 56 <= 

kW< 75, bouwjaar 

2012 (Diesel) 

STAG E li la, 18 <= 

kW< 37, bouwjaar 

2007 (Diesel) 

STAGE ll lb, 75 <= 

kW< 130, bouwjaar 

2012 (Diesel) 

STAGE lllb, 75 <= 

kW< 130, bouwjaar 

2012 (Diesel) 

Situatie 1 

Naam 

Locatie (X,Y) 

NOx 

Verkeer 
190355, 446648 
7,42 kg/ j 
< 1 kg/j 

Resultaten 

Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Licht verkeer 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

Zwaar vrachtverkeer 

Omschrijving 

Heft ruck 

Gator 

Generator 100 KVA 

Generator 120 KVA 

Naam 

Locatie (X. Y) 

NOx 

Brandstof 
verbruik (1/i) 

546 

224 

14.394 

4.773 

7.320,0 / jaar NOx 

NH3 

44,0 / jaar NOx 
NH3 

60,0 / jaar NOx 

NH3 

Machinegebruik 
189928, 445921 
339,66 kg/ j 
< 1 kg/ j 

Stationair Cilinder Stof 
bedrijf inhoud (1) 

(uren/j) 

50 3,4 NOx 

NH3 

98 0,9 NOx 

NH3 

0 4,4 NOx 

NH3 

0 4,5 NOx 

NH3 

6,32 kg/j 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

Emissie 

7,60 kg/j 

< 1 kg/j 

6,06 kg/j 

< 1 kg/j 

244,82 kg/j 

< 1 kg/j 

81,18 kg/j 

< 1 kg/j 

RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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. 
AERIUS A CALCULATOR Resultaten 

Disclaimer 

Reken basis 

Resultaten 

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een n ieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b 

Database versie 2020_20210713_co9c249ebe 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https:/ /www .ae ri us. n 1/n 1/f acts heets/re I ease/ae ri u s-ca I cu Ia tor-202 o 

( ) 

Situatie 1 RsadaqC5bmgx (17 augustus 2021) 
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Voorwoord 
Dit veiligheidsplan is opgesteld ten behoeve van het evenement 'De Grote Schijn'. 

Het evenement betreft een wandelroute van ca. 2 kilometer lang door Park Zypendaal te 
Arnhem. Dit veiligheidsplan is bedoeld om de gemeente en overheidsdiensten te 
informeren over de inhoud, voorbereiding en uitvoering van het evenement. 

De Grote Schijn (DGS) is een evenement dat creatief en inspirerend in een groene 
omgeving plaats vindt. Het is buiten in de open lucht met het bos of bos als decor. Het is 
een vernieuwend evenement met een mooie filosofie en een hoge belevingswaarde. Het 
is daarnaast een evenement voor bijna alle leeftijden en alle lagen uit de bevolking. Het 
gegeven, dat het bos en de bomen, die als 'de acteur' letterlijk in de schijnwerpers 
komen te staan, geeft een extra dimensie in een tijdperk waarin groen om ons heen en 
behoud daarvan steeds belangrijker wordt. Het behoud van flora en fauna staat tijdens 
de productionele werkzaamheden en ontwerp van de route centraal. ( ) 

Het is de eerste keer dat De Grote Schijn georganiseerd wordt in het Park Zypendaal, het 
evenement zou voor de eerste keer plaats hebben gevonden in 2019 maar werd last 
minute helaas geannuleerd vanwege COVID-19. Gelijktijdig (kleine overlap) met De 
Grote Schijn in Rotterdam vindt er ook in het Kralingse Bos in Rotterdam een editie van 
De Grote Schijn plaats. 

Dit evenement wordt georganiseerd door MOJO Concerts (hierna MOJO). MOJO is in 
Nederland actief op het gebied van concert- en festivalorganisatie en maakt, samen met 
gelieerde ondernemingen als AFAS Live en Ziggo Dome, onderdeel uit van Live Nation, 
een wereldwijde beursgenoteerde live-entertainment organisatie. MOJO is naast 
organisator van grote festivals als Lowlands en het North Sea Jazz Festival 
verantwoordelijk voor ongeveer 200 concerten per jaar, welke bezocht worden door ruim 
1,8 miljoen mensen. MOJO verzorgt de meest uiteenlopende concerten van artiesten 
waaronder Rolling Stones, Beyoncé, U2, Ed Sheeran, Metallica en Marco Borsato en 
festivals als Down The Rabbit Hole, North Sea Jazz en Lowlands. MOJO volgt nieuwe 
ontwikkelingen op de voet en blijft innovatief, zowel in programmering als bij de (_) 
ontwikkeling van publieksvoorzieningen. 

MOJO is lid van de Vereniging van Evenementenmakers (www.vvem.nl) en is 
aangesloten bij het alerteringssysteem van het NCTV. 

Op het moment van schrijven zijn er landelijk beperkingen van kracht voor vergunning 
plichtige evenementen als gevolg van het COVID-19. Gezien de huidige ontwikkelingen 
en versoepelingen, hopen en gaan we er vanuit dat er in oktober 2021 geen beperkingen 
meer van kracht zijn. Het veiligheidsplan gaat dan ook uit van geen beperkingen. Wel 
wordt er een addendum toegevoegd met mogelijk te nemen COVID-19 maatregelen, 
zoals we die ook voor de 2020 editie hadden opgenomen. Op deze manier willen we 
aangeven dat afhankelijk van de situatie in oktober, wij als organisatie, kunnen 
schakelen in het nemen van maatregelen als dat nodig mocht zijn. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
ieder ander gebruik van dit document zonder de voorafgaande toestemming van MOJO Concerts B.V. 
is onrechtmatig. Paaina 5 van 25 
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0 

1. Profielanalyse 
In onderstaande profielanalyse worden de eigenschappen van het evenement en de 
bezoekers beschreven. 

'Een stukje magie, verborgen aan de rand van de stad' 

Park Zypendaal in Arnhem vormt tijdens de herfstvakantie het decor voor een bijzondere 
avondwandeling. Alsof het park bevangen is door echte toverkracht wacht achter elke struik 
een nieuwe verrassing. Bomen lijken tot leven te komen, paddenstoelen zijn weggeplukt uit 
een sprookje en krijgen een lichtgevende gloed terwijl stromend water opeens van richting 
verandert. De natuur speelt de hoofdrol in dit bijzondere spektakel met het park als 
natuurlijk decor. 

Alle zintuigen worden geprikkeld tijdens deze 2 kilometer lange wandeltocht door het 
donker. Door middel van licht, geluid en geuren gaan ogen, oren en neuzen op avontuur. Er 
zijn geen sprookjeswezens of boze tovenaars die hun magie verspreiden en zo het park tot 
leven wekken, alles komt voort uit een sterk staaltje techniek. Indrukwekkende en 
innoverende snufjes zorgen voor de ene mysterieuze verrassing na de andere, een belevenis 
voor jong en oud. 

1.1.Activiteitenprofiel en bezoekersaantallen 
Het evenement betreft een wandelroute en kan gezien worden als een doorstroomlocatie. 
Het evenement vindt dagelijks plaats van 21 tot en met 31 oktober 2021. Tevens vindt 
er op 21 oktober een persopening plaats, na deze persopening zal vanaf 20.00 uur het 
terrein voor gewone bezoekers worden opengesteld. Op 20 oktober zal er een try-out zijn 
met een beperkt aantal bezoekers. Het maximum bezoekersaantal ligt op 4.400 
bezoekers per avond. Mocht het goed gaan met de verkoop van de kaarten, dan zijn wij 
voornemens om extra tijdsloten te openen, dan zal het maximaal aantal bezoekers op 
5.700 per avond komen. Een uitgebreidere toelichting hierop is te vinden onder 
paragraaf 5.4. 

1.2. Bezoekersprofiel 
De Grote Schijn trekt een breed publiek uit alle leeftijdscategorieën met een interesse in 
cultuur, muziek, buitenactiviteiten en natuur. Gezinnen met (jonge) kinderen vormen het 
grootste segment uit de doelgroep, namelijk 46% gebaseerd op publieksenquête na 
afloop van le Nederlandse editie in Rotterdam in 2019. Men komt ook met vrienden 
(22%), als groep met een mix van collega's, vrienden en/of familie (13%) en daarnaast 
bezoekt zo'n 19% met partner of overig het evenement. 

1.3. Herkomst bezoekers 
Vanuit de verkoop van beoogde editie 2020 was het aandeel bezoekers uit Arnhem en 
directe omgeving zeer hoog, Vanuit deze kaartverkoop kwam ca. 45% van de bezoekers 
uit de stad Arnhem en directe omgeving en overige uit voornamelijk het Oosten en 
Zuiden . 

De organisatie verwacht geen specifiek overheersende zwakkere bezoekersgroepen zoals 
ouderen of mindervaliden. Het evenement is redelijk toegankelijk voor mindervaliden en 
er zullen voorzieningen aanwezig zijn in de vorm van mindervalideparking en sanitair. Er 
is geen verhoogd risico met betrekking tot verkoop van zwak alcoholische dranken. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
ieder ander gebruik van dit document zonder de voorafgaande toestemming van MOJO Concerts B.V. 
is onrechtmatig. 
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1.4. Verblijfsduur 
Om rust en ruimte voor de bezoekers te garanderen wordt er gewerkt met ticketverkoop 
voor tijdsloten van een kwartier. Dit betekent dat bezoekers voorafgaand aan het 
evenement een ticket kopen waarmee ze toegang krijgen tot het evenemententerrein op 
een specifiek tijdstip. Hierover wordt in het aankoopproces en in een mailing naar de 
kaartkopers gecommuniceerd. 

Toegang tot het evenemententerrein per tijdslot van een kwartier is van kracht binnen de 
volgende uren: 

Vrijdag 21 t/m zaterdag 30 oktober 
zomertïd 

Zonda 31 oktober wintertïd 18:00 - 22:00 uur 4.400 

Voor elk tijdslot worden er maximaal 300 tickets verkocht, we gaan met 250 tickets per ( \ 
tijdslot in de verkoop en houden er nog 50 per tijdslot achter de hand voor als dit op de 
route mogelijk blijkt. Er wordt daarmee een maximum van 1.200 gelijktijdige bezoekers 
in de piek verwacht. 

Daarnaast hebben wij de tijden van 17:45 tot 19:00 uur en 22:00 tot 22:30 uur nog in 
optie staan en willen we deze inzetten als er vraag is vanuit de bezoekers. Het maximaal 
aantal bezoekers kan dan oplopen tot 5. 700 bezoekers per avond. 

Bezoekers verblijven gemiddeld 1 uur op het terrein, gerekend vanaf aankomst bij de 
entree tot vertrek na het afleggen van de wandeling en eventueel gebruik van sanitaire 
voorzieningen. Door de verkoop van tickets met toegangsblokken per kwartier is er een 
gespreide in- en uitstroom van bezoekers tot het evenemententerrein en het omliggende 
gebied. Het evenement kan dan ook gezien worden als een doorstroomlocatie. 

1.5. Locatieprofiel 
Het terrein bestaat uit een afgezet gebied in Park Zypendaal. De route loopt nagenoeg 
enkel over verharde paden. Voor het gebruik van dit gebied wordt advies ingewonnen 
door een ecoloog en overeenstemming gezocht met de parkbeheerder, waar in paragraaf 
6.1 verder op wordt ingegaan. Alle bezoekers leggen de wandeling in dezelfde volgorde 
af, waarbij ingang en uitgang van elkaar gescheiden zijn . Aan het begin van het gebied 
wordt een fietsenstalling met een capaciteit van ongeveer 250 fietsen gerealiseerd. Nabij 
de entree wordt een kassa unit geplaatst voor verkoop van eventuele dagkaarten. Aan 
het einde van de wandelroute bevindt zich een klein horeca-terras, toiletvoorziening en 
een EHBO post. Verspreid over de wandelroute staan kunstinstallaties. In de bijlage zijn 
enkele tekeningen gevoegd met daarop de technische installaties, tijdelijke constructies 
en wandelroute verder worden toegelicht. 

1.6. Toegang 
Het evenemententerrein wordt dagelijks kort (zie tijdschema) voor aanvang van het 
evenement afgezet door middel van hekwerk. Na dat moment worden alleen bezoekers 
met een geldig toegangsbewijs toegelaten. Dagelijks wordt het terrein om 06:00 weer 
volledig geopend zodat sporters, wandelaars en andere recreanten ongestoord gebruik 
kunnen blijven maken van het gebied. De dagen en tijden waarop delen van het gebied 
worden afgesloten zullen middels een vooraankondigingsbord ter plaatste kenbaar 
gemaakt worden. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
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1.7. Op- en afbouwplanning 
De organisatie start met opbouwwerkzaamheden op 7 oktober 2021 en rond de 
afbouwwerkzaamheden af op 4 november 2021. Hieronder is de vo lled ige planning 
opgenomen, onder voorbehoud van w ijzigingen: 

Tr -out 20 oktober 2021 
15:00 tot 23:00 uur 

Persopening & 
Avant Première 

Donderdag 21 oktober 2021 

deels live muziek 15:00 tot 23:00 uur 
Evenement Vrïda 21 oktober 2021 Zonda 31 oktober 2021 

Zie onderstaand ti ·dschema 
Afbouw 

Tijdschema evenement van 21 tot en met 30 oktober (zomertijd): 

Tijdstip Omschrijving 
18:00 uur Afzetting evenemententerrein (m .u.v. 20 en 21 oktober, dan afzetting om 15:00 uur), 

afsluiting Zijpendaalseweg 
18:00 uur Parkeerplaatsen Burgers Zoo operationeel voor De Grote Schij n bezoekers 
19:00 uur Deuren open voor betalende bezoekers 
22:00 uur Laatste toegang nieuwe bezoekers (kaartverkoop sluit) 
23:00 uur Alle licht - en geluidinsta llaties uit einde evenement 
00:00 uur Terrein leeg en afsluiting evenement enterrein (start nachtbewaking), sluiting 

parkeerterrein Burqers Zoo en weer openstellen van de Ziipendaalseweq 
06:00 uur Openinq evenemententerrein t .b.v. recreanten Park Zypendaal 

Tijdschema evenement op 31 oktober (wintertijd): 

Tijdstip Omschrijving 
17:00 uur Afzettinq evenemententerrein en afsluitinq Ziipendaalseweq 
17:00 uur Parkeerplaatsen Burgers Zoo operatuioneel voor De Grote Schijn bezoekers 
18:00 uur Deuren open voor betalende bezoekers 
22:00 uur Laatste toeqanq nieuwe bezoekers (kaartverkoop sluit) 
23:00 uur Alle licht- en qeluid installaties uit einde evenement 
00:00 uur Terrein leeg en afsluiting evenemententerrein (start nachtbewaking), sluiting 

parkeerterrein Burgers Zoo en weer openstellen van de Zijpendaalseweg 
06:00 uur Opening evenemententerrein t .b.v. recreanten Kralingse Bos 

1.8. Zondagswet 
Een ontheffing op de Zondagswet met betrekking tot de op- en afbouwwerkzaamheden 
op 17, 24 en 31 oktober 2021 wordt bij deze aangevraagd. 

1.9. Contractrelatie met bezoeker 
De organisatie heeft een duurzame contractrelatie met de bezoekers. Door het 
aanschaffen van het ticket gaat de bezoeker akkoord met de 'Algemene Voorwaarden 
Toegangsbewijzen MOJO Concerts BV' die gelden voor het evenement. De ( e
mail)gegevens van de kopers van de tickets zijn bekend bij de organisatie en kunnen 
worden gebruikt voor directe communicatie. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd 
op www.mojo.nl . 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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2. Beveiliging & toezicht 
2.1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling 

De organisatie heeft de operationele uitvoering van de beveiliging gedelegeerd aan TSC 
Crowd Management (TSC). De organisatie is eindverantwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering van de beveiliging. 

TSC staat geregistreerd onder NO nr. 842 en voldoet aan alle regels volgens de Wet 
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de NTA 8020-30. 
Beveiligers zijn gekleed in het TSC beveiliging uniform. Alle beveiligers zijn in het bezit 
van het algemene 'grijze' legitimatiebewijs of het 'blauwe' legitimatiebewijs voor de 
"Event Security Officer". 

Het risicoprofiel van het evenement is laag. Bezoekers kopen voorafgaand aan hun 
bezoek een ticket en komen doorgaans goed voorbereid aan. De gemiddelde totale 
verblijfsduur op het terrein bedraagt 1 uur. Er worden geen rivaliserende groepen ( ) 
verwacht. De verwachting is dat er geen onbeheersbare veiligheids-of gezondheidsrisico's 
optreden. 

2.2. Inzet beveiligingsorganisatie 
Tijdens het evenement worden er 4 beveiligers/servicemedewerkers ingezet vanuit TSC. 
De beveiligingsinzet voor dit evenement is in de volgende groepen te verdelen: 

Entree 
De entree is de toegang tot het publieksgebied. Hier worden de bezoekers geobserveerd, 
gecontroleerd en/of steekproefsgewijs gefouilleerd (POV). 

Posities wandelroute 
Op de wandelroute zijn continue 2 beveiligers en/of servicemedewerkers aanwezig met 
een surveillerende functie. Tevens fungeert de beveiliger/servicemedewerker als 
aanspreekpunt voor het publiek. 

Hondengeleiders 
De hondengeleiders (beveiligers) houden toezicht op de afbakening van het 
evenemententerrein tijdens de nachtelijke uren waarin er geen crew en publiek aanwezig 
is op het evenemententerrein. De honden zijn te allen tijde vergezeld van een 
hondengeleider. Honden buiten de auto zijn gemuilkorfd. 

Servicemedewerkers 
Medewerkers, niet zijnde beveiligers, met een faciliterende- en/of ondersteunende taak 
zoals scannen van kaarten en informeren van bezoekers, toezicht houden op juist 
gebruik van de paden en naleving l.Smtr afstandsnorm en routing (indien nodig). 

Objectbeveiliging 
Tijdens de op- en afbouwwerkzaamheden zal beveiliging ingezet worden. Dit gebeurt 
zowel overdag als 's nachts. Hierbij worden ook hondengeleiders ingezet. 

Nooduitgang 
Tijdens de openingsuren zal zowel de entree/uitgang als nooduitgang dienen (bemanning 
door servicemedewerker) . 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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2.3. Toegangsbeleid en -controle 
Bij de entree worden toegangskaarten verkocht (tenzij reeds volledig uitverkocht), 
gescand en worden bezoekers met een geldig ticket toegelaten tot het t errein. Gezien de 
aard van het evenement en de doelgroep wordt het niet nodig geacht iedere bezoeker te 
onderwerpen aan een fou illering (POV). Steekproefsgewijs zullen tassen van bezoekers 
gecontroleerd worden. In communicatie vooraf en op bebording bij de entree wordt 
publiek gewezen op wat er wel en niet mee mag op het evenemententerrein. Daarnaast 
worden bezoekers actief gestimuleerd respectvol met het bos om te gaan en geen afval 
achter te laten . 

De entree bestaat uit een kassa unit en maximaal 2 scanposities. Er staan geen vaste 
toegangspoorten of andere obstakels in de entree, waardoor deze te allen tijde 
beschikbaar is voor ontvluchting. 

Afhankelijk van de ten tijde van het evenement geldende maatregelen m.b.t. COVID-19 
zullen er waar nodig aanpassingen gedaan worden aan bovenstaande werkwijze. Deze 
zullen worden toegelicht in het addendum en in het dienstenoverleg verder worden 
afgestemd ind ien dat ten tijde van het overleg aan de orde is. 

2.4. Tolerantiegrenzen en bejegeningsprofiel 
De organisatie heeft als doelstelling dat het evenement veilig en ongestoord kan 
verlopen, waarbij de organisatie verantwoordelijk is en maatregelen neemt om de 
veiligheids- en gezondheidsrisico's beheersbaar te houden en waardoor de veil igheid- en 
hulpdiensten een minimale inzet en inspanning kunnen leveren. 

Uitgangspunten zijn; 

- Dat iedere bezoeker op het evenement welkom is en klantvriendelijk wordt behandeld. 

- Beveiligers, medisch personeel en overig personeel onpartijdig en respectvol handelt. 

- Beveiligers, medisch personeel en overig personeel actief communiceert en 

benaderbaar is in gedrag en houding voor bezoekers. 

Ü - Beveiligers, medisch personeel en overig personeel zichtbaar en sturend aanwezig is. 

- Het waarborgen van de (sociale) veiligheid van bezoekers, door onregelmatigheden, 

overtred ingen en verstoringen te voorkomen of direct te beheersen. 

- Het optreden klantvriendelijk, proportioneel en de-escalerend van karakter moet zijn. 

- De openbare orde en strafrechtelijke rechtsorde op het evenemententerrein wordt 

gehandhaafd. 

- Het sanctiebeleid van de organisatie daadkrachtig, maar rechtvaardig wordt 

gehanteerd . 

- Agressief verbaal en/of fysiek gedrag en geweld niet wordt getolereerd. 

- Hinder en overlast zowel binnen als buiten het evenemententerrein voorkomen wordt 

en beheersbaar blij ft. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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3. Medische Hulpverlening 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de organisatie de medische hulpverlening voor dit 
evenement heeft geregeld. Het gezondheidsplan van MA! is als bijlage (bijlage 10) 
toegevoegd aan dit veiligheidsplan. 

3.1. Verantwoordelijkheden en taakverdeling 
De organisatie heeft de operationele uitvoering van de zorgorganisatie gedelegeerd aan 
MA! medische diensten BV. De organisatie is eindverantwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering van de medische zorgverlening. 

MA! is een dochteronderneming van UMCG Ambulancezorg en is onder andere 
gespecialiseerd in het leveren van een totaalpakket aan (medische)diensten ten behoeve 
van publieksevenementen. MA! is ISO 15224 (Zorg en Welzijn) gecertificeerd en 
aangesloten bij de branchevereniging Kwaliteitsbevordering Medische 

Hulpverlening Evenementen (KMHE) en tevens lid van Vereniging van 
Evenementenmakers (VVEM). 

3.2. Inzet personeel en materiaal medische organisatie 
Tijdens het evenement worden er 2 Eerste Hulp Verleners (EHV-ers) ingezet en één 
zorgpost ingericht. De EHV-ers worden voorzien van portofoon en fiets, waardoor ze snel 
overal op het evenemententerrein ter plaatse kunnen zijn indien nodig. 

De organisatie voorziet de zorgpost van een veilige stroomvoorziening, voldoende 
verlichting binnen en buiten de post, een koelkast of gelijkwaardige koelvoorziening, 
stromend water, voldoende stoelen en tafels. MA! conformeert zich aan de veldnorm 
evenementenzorg. 

De EHV-er is een hulpverlener in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO 
afgegeven door het Oranjekruis of het Nederlands Rode Kruis. Deze hulpverleners 
hebben een interne aanvullende opleiding evenementenhulpverlener MA! gevolgd en 
worden jaarlijks door de organisatie getoetst op hun vaardigheden. 

De aanvullende opleiding evenementenhulpverlener MA! omvat een verdere verdieping 
van de EHBO lesstof, communicatie, hygiëne, omgang met agressie en verslaglegging. 

3.3. Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Gedurende de op- en afbouwperiode maakt de organisatie gebruik van haar eigen BHV-
organisatie om te voorzien in de eerste opvang voor de medische hulpverlening en 
brandveiligheid. Op locatie hangen diverse lijsten met de namen van de BHV-ers en 
wanneer deze aanwezig zijn. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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4. Brandveiligheid 
De organisatie heeft de operationele uitvoering van brandveiligheid gedelegeerd aan de 
eigen BHV-organisatie. Diverse productiemanagers zijn in het bezit van een BHV diploma 
en worden conform vooraf vastgesteld schema aangewezen. De organisatie is daarmee 
zelfvoorzienend in het bestrijden van kleinschalige brandveiligheid incidenten . Ook 
tijdens de op- en afbouw maakt de organisatie gebruik van haar eigen BHV-organisatie. 

4.1. Brandpreventie en maatregelen 
De organisatie hanteert de voorschriften omschreven in de Algemene Maatregel van 
Bestuur Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) bij het 
ontwerpen van het evenemententerrein. Daarbij wordt stilgestaan bij het beperken en 
bestrijden van mogelijke branden, het beperken van brandgevaar en het beperken van 
ongevallen bij brand. Daarnaast werkt de organisatie op locatie preventief aan het 
voorkomen en beperken van brandgevaar. 0 

Op diverse locaties, waaronder bij de aanwezige generatoren, worden brandblussers 
geplaatst. De locaties van de brandblussers zijn gemarkeerd op de terreintekening, welke 
terug te vinden is als bijlage 3. Per locatie wordt bekeken welke blussers aanwezig moet 
zijn : schuimblussers, C02-blussers of vetblussers. 

Elke generator za l worden omhekt zodat deze niet bereikbaar is voor publiek. 

4.2. Open vuur en Vuurwerk 
Er worden enkel bij de uitgang een aantal vuurschalen geplaatst, afgebakend van 
publiek. Beveiliging, servicemedewerkers en BHV personeel van de organisatie houden 
toezicht op een brandveilig gebruik en borging. 

4.3. Calamiteitenroute en ontvluchting 
In overeenstemming met de betrokken diensten wil de organisatie de (voor niet 
bestemmingsverkeer afgesloten) Zijpendaalseweg aanhouden als calamiteitenroute 
rondom het evenemententerrein, de Zijpendaalseweg heeft een rechtstreekse ontsluiting 
met de backstage ingang van het evenemententerrein en rechtstreekse toegang tot de 
zorg post. 

Indien ontvluchting van het terrein noodzakelijk is zijn hiervoor de in- en uitgang van het 
evenemententerrein beschikbaar, aangevuld met een nooduitgang aan het 
Kon ijnenlaantje. Deze beide nooduitgangen worden te allen tijde vrij gehouden van vaste 
objecten. De aanwezige beveiliging en/of servicemedewerkers zal/zullen indien daar 
noodzaak toe is het aa nwezige publiek zoveel als mogelijk v ia het verharde pad 
weg leiden door deze uitgangen. 

Er za l in het laatste voorbereidingstraject een gridkaart worden opgesteld, waarop o.a. 
de route, parkeerplaatsen, fietsenstalling, entree, lichtobjecten/zones en 
(nood)uitgangen, EHBO en productie worden opgenomen, dit dient als interne 
communicatie tussen productie/organisatie en beveiliging, zorgpersoneel enz. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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4.4. Weermonitoring 
De organisatie heeft een overeenkomst met 'Infoplaza'. Tijdens de gehele op- en 
afbouwperiode en gedurende het evenement leveren zij dagelijks een weerbericht voor 
de locatie. Hierin staan belangrijke parameters met betrekking tot windsnelheid, 
windstoten en windtypen. 

De meteoroloog van Infoplaza neemt telefonisch contact op met de veiligheidscoördinator 
van de organisatie als de volgende weertypen overschreden (dreigen te) worden; 

Windsnelheid, gemiddeld over 10 minuten op 10 meter hoogte: 12 m/s of meer; 

Windstoten: 15 m/s of meer; 

Neerslagintensiteit van meer dan 20 mm per uur; 

Hagel; 

Bliksemontladingen. 

In overleg met de parkbeheerder is afgesproken dat het evenement t/m windkracht 7 
(gemiddeld 17,1 m/s) kan plaatsvinden, dit heeft voornamelijk te maken met valgevaar. 
Bij het bereiken of verwachten van hogere gemiddelde windsnelheden zal een aantal 
tijdsloten of een volledige avond worden geannuleerd, hiervoor hanteren we dan scenario 
2 (extreme wind) van het incidentbestrijdingsplan (bijlage 6 van dit veiligheidsplan). 

Indien er bliksemontladingen op/rond Park Zypendaal worden verwacht, zal eveneens 
een aantal tijdsloten of de betreffende avond worden geannuleerd, hiervoor hanteren we 
dan scenario 4 ( onweer) van het incidentbestrijdingsplan (bijlage 6 van dit 
veiligheidsplan). 
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5. Mobiliteit 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de verschillende vervoersstromen afgehandeld 
worden. Gebaseerd op prognoses en ervaringen met vergelijkbare evenementen is er een 
analyse gemaakt van de verwachte vervoersverdeling. 

5.1. Vervoersverdeling 
In onderstaande tabel staat de verwachte vervoersverdel ing waaru it blijkt welk aandeel 
vervoer elke categorie heeft. 

21 t/m 30 oktober 2021 - evenement tussen 19:00 en 23:00 

3.300 bezoekers 

Vervoer per 
# Bezoekers # Personen # Voertuigen 

per Voertuig 
Auto op P I Burqers Zoo 1485 2,8 530 
Auto elders 165 2,8 59 
OV naar Arnhem Centraal 660 
OV andere halte 165 
Fiets/Brommer 330 1 330 
Taxi/K+R 165 2 83 
Lopend 330 

0/o 

45% 
5% 
20% 
5% 
10% 
5% 
10% 

Totaal: 3.300 1000/o 

31 oktober 2021 - evenement tussen 18:00 en 23:00 

4.400 bezoekers 
--- -- - - - - - --------

Vervoer per 
# Bezoekers # Personen # Voertuigen 0/o 

per Voertuig 
Auto op P I Burgers Zoo 1980 2,8 707 45% 
Auto elders 220 2,8 79 5% 
OV naar Arnhem Centraal 880 20% 
OV andere halte 220 5% 
Fiets/ Brommer 440 1 440 10% 

0 Taxi/K+R 220 2 110 5% 
Lopend 440 10% 

Totaal: 4.400 100% 

Om de omliggende wijken zoveel als mogelijk te ontzien zal er worden verwezen naar P 1 

Burgers Zoo op de website van het evenement, de mailing naar kaart kopers en op het 
toegangsbewijs. Ook bebording in de directe omgeving van het evenement verwijst naar 
P I Burgers Zoo. 
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Burgers Zoo heeft een maximale parkeercapaciteit van 2300 auto's en is tijdens de 
openingsuren van het evenement beschikbaar. Er wordt door middel van borden een 
looproute van en naar het Park Zypendaal aangegeven. Deze looproute leidt het publiek 
over de Zijpendaalseweg om overlast voor bewoners van het gebied te beperken . De 
looproute neemt ca. 15 minuten in beslag en gezien de aard van het evenement ziet de 
organisatie daarin geen belemmering. 

De Zijpendaalse weg zal worden afgesloten conform de bebordingstekening die als 
bijlage aan dit plan werd aangehecht, deze afsluiting zal middels 
beroepsverkeersregelaars en juiste afzettingsmaterialen gebeuren tijdens de 
onderstaande tijdsvakken: 

Zomerperiode (20 t/m 30 oktober) 

• 18:00u afsluiting 

• 00:00u vrijgave Zijpendaalseweg (of eerder indien de tijdsloten dit toelaten) 

Winterperiode (31 oktober) 

• 17:00uafsluiting 

• 00:00u vrijgave Zijpendaalseweg (of eerder indien de tijdsloten dit toelaten) 

• 
Naast de verwijzing om te parkeren bij P I Burgers zoo zal publiek gewezen worden op 
de mogelijkheden om het evenement per openbaar vervoer of op de fiets te bezoeken. 

5.2. Parkeerplaats voor mensen met een beperking en crew parking 
Er is een parkeerplaats, dichtbij de entree, voorzien voor mensen met een beperking, de 
locatie hiervan betreft een aantal parkeerplekken bij de B&B aan de Parkweg (zie ook 
bebordingstekening). Op vertoon van een vooraf afgegeven toegangsbewijs kunnen 
mensen met een beperking hier parkeren en hun route vanaf hier vervolgen. Tevens zal 
er een crew parking worden ingericht voor personeel en leveranciers van het evenement, 
de locatie hiervan betreft de openbare parkeerplaats nabij "De Drie Poortwachters. ( ) 

5.3. Verkeersmaatregelen 
Om publiek te verwijzen naar P I Burgers Zoo en het evenemententerrein vrij te houden 
van verkeer worden borden geplaatst en dagelijks enkele afsluitingen geplaatst, zie 
hiervoor de bijgevoegde bebordingstekening . het Streven hierbij is steeds de omliggende 
woonwijken vrij te houden van parkeerders en de ondernemers in het gebied goed 
bereikbaar te houden . 

De afsluiting van de Zijpendaalseweg geldt voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer (aanwonenden of organisaties/bedrijven die in het afgesloten stuk 
moeten zijn. Deze personen ontvangen vooraf duidelijke informatie over de afsluiting als 
ook doorrijkaarten die getoond moeten worden aan de aanwezige verkeersregelaars, de 
Zijpendaalseweg blijft uiteraard ten alle tijden toegankelijk voor hulpdiensten, hiervoor 
heeft de organisatie verkeersregelaars ingezet die zowel vanuit de noord- als de zuidkant 
de afsluiting spoedig aan de kant kunnen trekken zodat hulpdiensten snelle doorgang 
ondervinden. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
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Nabij de oversteekplaats bij -P- Burgers Zoo (VRI Schelmseweg), worden eveneens twee 
beroepsverkeersregelaars ingezet tijdens iedere avond. Deze verkeersregelaars 
begeleiden de voetgangers en fietsers op basis van de huidige VRI roulatie-cyclus. 

Om zowel omwonenden van het Kralingse Bost aan de Oostzijde als ondernemers te 
informeren over het verloop van het evenement za l de organisatie enkele weken 
voorafgaand aan het evenement een bewonersbrief verspreiden. 

5.4. In- en Uitstroomverwachting 
In onderstaande tabel is de in- en uitstroomverwachting weergegeven, waaruit blijkt 
hoeveel voertuigen er per t ijdslot naar verwachting in het gebied zijn . Doordat 
toegangskaarten per tijdslot van een kwartier verkocht worden komt publiek geleidelijk 
aan en is ook het vertrek va n publiek geleidelijk. In onderstaande tabel wordt uitgegaan 
van een volledig uitverkocht evenement. Doordat een bezoek aan De Grote Schijn zich 
goed laat combineren met andere dagactiviteiten in Arnhem za l de daadwerkelijke in- en 
uitstroom in het gebied mogelijk meer gespreid zijn dan onderstaande tabel weergeeft. 
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DGS Arnhem 2021 - In- en uitstroomverwachting 31 oktober 2021 (wintertijd) 
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6. Milieu en hygiëne 
6.1. Ecologie 

De locatie van het evenemententerrein is in het beginstadium van afstemming (2019) 
met de gemeente Arnhem gekozen als meest geschikte locatie voor dit evenement. Bij 
de verdere ontwikkeling en productie van het evenement worden de richtlijnen zoals 
omschreven in de 'nota voor evenementen Arnhem' met bijbehorend locatieprofiel voor 
Park Zypendaal zoveel als mogelijk in acht genomen. Daarnaast werd er ecologisch 
advies ingewonnen bij gespecialiseerd bedrijf Ekoza uit Arnhem. 

Tijdens de opbouw van het evenement vindt opnieuw ecologische begeleiding plaats; 
wat betekent dat de betrokken ecoloog de route andermaal zal lopen en de locaties 
waar installaties worden geplaatst zal inspecteren op onverhoopt aanwezige kwetsbare 
flora en fauna vóór het moment van aanvang. Op basis hiervan kan de organisator 
onverhoopte situaties tijdig ondervangen. 

Reeds de bij de editie van De Grote Schijn in 2019 in Rotterdam is nauw samengewerkt 
met de gebiedsbeheerder en Bureau Stadsnatuur. Er heeft destijds voorafgaand, tijdens 
en na afloop van het evenement, als onderdeel van de ecologische toets, monitoring 
plaatsgevonden in het gebied. De conclusie hiervan betrof na afloop van het evenement 
dat er geen verstoring heeft plaatsgevonden en dat er geen wezenlijk effect te 
verwachten is dat van negatieve invloed is op de gunstige staat van instandhouding van 
populaties van kwetsbare soorten in het gebied. Op verzoek zijn bijbehorende 
rapportages inzichtelijk. 

6.2.Afval en duurzaamheid 
De organisatie is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het evenemententerrein en 
huurt daarvoor Scalabor in. Publiek zal actief worden aangespoord geen afval achter te 
laten. 

De organisatie werkt voortdurend aan oplossingen die bijdragen aan een 
milieuvriendelijker evenement. Waar mogelijk worden afvalstromen die ontstaan 
gescheiden. De organisatie staat het flyeren, samplen en uitdelen van promotiemateriaal 
op het evenemententerrein en de directe omgeving niet toe. 

Op het evenemententerrein worden voldoende afvalbakken geplaatst. Het 
evenemententerrein zal 's nachts, direct na het evenement schoongemaakt worden. 
Gedurende de afbouwperiode is er een schoonmaakteam aanwezig om te voorkomen dat 
vrijgekomen afval in de grond wordt gereden of weg waait. 

6.3. Geluid 
Langs de wandelroute staan op een aantal plekken geluidsinstallaties. Het geluidsniveau 
van de installaties is net boven het randgeluid van het bos, of de nabijgelegen 
autowegen afgesteld, zodat ook hier de minste hinder wordt veroorzaakt voor de 
omgeving, inclusief omwonenden. Er zitten geen piekgeluiden in de slow-motion 
geluidsband. De soundtrack bevat enkel sfeer- en natuurlijke geluiden. Bovendien zijn de 
gebruikte boxen maximaal 200W. Systeemchecks en soundchecks worden tot een 
minimum beperkt. Er zal enkel bij de persopening op 21 oktober 2021 deels live muziek 
gemaakt worden. 
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6.4. Hygiëne- en productveiligheid 
Bij de bar nabij de entree worden zowel non-alcoholische dranken als zwak alcoholische 
dranken verkocht. De organisatie heeft een professioneel bedrijf ingehuurd voor de 
handeling en verkoop van dranken. Er wordt een barhoofd ingezet dat in het bezit is van 
een 'Verklaring Sociale Hygiëne' en op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen. 

Een ontheffing op de drank- en horecawet is aangevraagd, Deze ontheffing werd 
aangevraagd worden van 21 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021. 

Nabij de entree worden enkele foodverkooppunten geplaatst. Elk verkooppunt wordt 
verpacht aan professionele evenementencateraars. De organisatie is op de hoogte van de 
te verkopen producten en heeft middels assortimentslijsten en cateringcontracten 
volledig inzicht in de activiteiten van cateraars. De organisatie hanteert naast de 
reguliere controles een eigen kwaliteitscontrole. Hierbij wordt gecontroleerd of cateraars 
voldoen aan de normen. Cateraars conformeren zich aan de BGBOP, zie ook hoofdstuk 5. 

De inzet van gas, gasopslagen en elektrisch bereiden wordt opgenomen in de definitieve ( ) 
terreintekening. 

Voedselvergiftiging en bacteriologische besmettingen 
Alle cateraars worden door de organisatie verplicht te voldoen aan de hygiënecode 
HACCP en het daarbij horende voedselveiligheidssysteem te hanteren. Daardoor worden 
gezondheidsrisico's tot een minimum beperkt. 

Bij eventuele voedselvergiftigingen kan door middel van het verplichte 
voedselveiligheidssysteem achterhaald worden waar mogelijke besmettingen zijn 
ontstaan. 

Dieren 
(Huis-)dieren worden niet toegestaan op het terrein. Honden die mindervalide bezoekers 
noodzakelijkerwijs begeleiden worden onder bepaalde omstandigheden toegestaan. 

Sanitair en handwasgelegenheid 
Bezoekers kunnen gebruik maken van sanitair nabij de entree en bij de 
horecavoorziening aan het einde van de wandelroute (zie ook toiletclusters op 
totaaltekening, bijlage 3). 

Capaciteit is als volgt: 

• Nabij entree: 4x chemisch toilet, 1x rolstoeltoegankelijk toilet, handwas punten 

met stromend water, zeep en papieren handdoeken. 

• Nabij horeca : 10x chemisch toilet, 1x rolstoeltoegankelijk toilet, handwas punten 

met stromend water, zeep en papieren handdoeken. 

Gedurende de openingstijden van het evenement is er regelmatig schoonmaak van het 
sanitair. Met markeringen wordt aangegeven waar bezoekers zich op kunnen stellen om 
met voldoende afstand van elkaar te wachten in een eventuele rij. 
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7. Contactpersonen & Telefoonlijst 
De organisatie van dit evenement is in handen van MOJO Concerts. 

MOJO Concerts 
Postbus 3121 
2601 DC Delft 
www.mojo.n l 

Naam Functie Mobiel E-mailadres 
Frederik van Alkemade 06 18 54 41 17 f.van.alkemade@mo·o .nl 
Nick Swart·es es 06 10 09 13 75 
Dennis Stam 06 54 27 85 94 
Peter van Egmond Locatie 06 27 85 60 17 
Stefan van Bilsen Pro·ects 06 42 26 70 88 

0 

0 
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Bijlage overzicht 
Bijlage 1 - Locaties en specificaties van technische installaties en afzettingen 
Deze bijlage geeft een overzicht van de technische installaties die gebruikt worden op de 
wandelroute en hun locatie, onderverdeeld per installatie. 

Bijlage 2 - Totaaltekening van het evenemententerrein + omgevirig 
Op deze tekening is zowel de wandelroute op het terrein als de loop- en fietsroutes voor 
publiek vanaf P+R Kralingse Zoom aangegeven. 

Bijlage 3 - Gridtekening (volgt) 
Volgt. 

Bijlage 4 - Tekening verkeersmaatregelen/bebordingsplan 
Op deze tekening zijn de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen, bebording en 
vooraankondigingen opgenomen. Hiervoor is verdere afstemming met de adviserende 
diensten en vergunningverlener gewenst. 

Bijlage 5 - Constructieve gegevens/Bouwboeken (volgt) 
Volgt. 

Bijlage 6 -Incidentbestrijdingsplan 
In deze bijlage geeft de organisatie mogelijke incidenten aan alsmede maatregelen en 
procedures die de organisatie kan nemen om deze incidenten tegen te gaan. 

Bijlage 7 - Zorgplan medische organisatie (volgt) 
Volgt. 

Bijlage 8 - Huisregels 
In deze bijlage worden de geldende huisregels aangegeven. 

Bijlage 9 - Ecologisch rapport (volgt) 
Ecologisch rapport over de flora - en fauna status van de beoogde wandelroute en 
gebruikersgebied. 
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Addendum - Risico-inventarisatie en maatregelen COVID-19 
Op het moment van schrijven zijn er landelijk beperkingen van kracht voor vergunning 
plichtige evenementen als gevolg van het COVID-19. Gezien de huidige ontwikkelingen 
en versoepelingen, hopen en gaan we er vanuit dat er in oktober 2021 geen beperkingen 
meer van kracht zijn . Dit veiligheidsplan gaat dan, vooralsnog, ook uit van geen 
beperkingen. 

Echter kan het in de komende periode toch blijken dat er toch beperkingen gaan gelden. 
In dit addendum wordt daarom aangegeven welke mogelijk te nemen COVID-19 
maatregelen de organisatie kan inzetten om voor een veilig evenement te zorgen. 

Op deze manier willen we aangeven dat afhankelijk van de situatie in oktober 2021, wij 
als organisatie, kunnen schakelen in het nemen van maatregelen als dat nodig mocht 
zijn. 

De hieronder aangegeven maatregelen zijn gebaseerd op de maatregelen zoals we die 
ook voor de 2020 editie hadden opgenomen in de plannen. De maatregelen zijn erop 
gericht verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Afhankelijk van de situatie naar het 
evenement toe, zullen deze verder worden uitgewerkt. 

Voor de ri sico-inventarisatie baseert de organisator zich op de Integrale COVID-19 
evenementenwerkwijze voor gemeenten 07-07-2020. 

Risico-inventarisatie evenement 
Doelgroep analyse 
Afgaande op de uitkomst van de publieksenquête na afloop van de eerste editie van De 
Grote Schijn in 2019 is 46% van de bezoekers een gezin met (jonge) kinderen. Het 
merendeel hiervan betreft kinderen in de basisschoolleeftijd. Data-analyse uit het 
kaartverkoopsysteem toont aan dat de gemiddelde groepsgrote 3,34 personen betreft. 
Doorgaans betreft dit een samenstel ling uit het eigen huishouden. 

Het aandeel bezoekers uit de stad Arnhem en directe omgeving is naar verwachting 
hoog, verder is de verwachting dat het overige publiek voornamelijk vanuit het Oosten 
en Zuiden zal komen. Naar verwachting komt ca. 45% van de bezoekers op eigen per 
auto naar het evenemententerrein, 20% met de trein. 

De organisatie verwacht geen specifiek overheersende zwakkere bezoekersgroepen. 
Omzet van verkoop van zwak alcoholische dranken is nihil. 

Herleidbaarheid deelnemers 
Doordat bezoekers van het evenement voorafgaand aan hun bezoek kaarten kopen voor 
een specifiek tijdslot is het indien gewenst (al dan niet achteraf) mogelijk om zeer gericht 
contact op te nemen met (een deel van de) kaartkopers. Doordat toegangskaarten 
gescand worden en er sprake is van kaartverkoop per kwartier is het mogelijk om 
achteraf te herleiden welke bezoekers op welk tijdstip toegang kregen tot het t errein . 
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Locatie en activiteiten analyse 
Het evenement vindt in de buitenlucht plaats en er is sprake van doorstroom. Bezoekers 
arriveren en vertrekken gedoseerd doordat toegang tot het terrein gaat per tijdslot van 
en kwartier. Bezoekers leggen wandelen een route van 2 kilometer af in dezelfde 
richting. Dit betekent dat de bezoekers zich continu over het terrein verplaatsen en het 
onderlinge contact tussen mensen beperkt is. 

Bezoekersstromen kruisen elkaar niet op de route. Zang en/ of livemuziek vormt geen 
onderdeel van het evenement, waardoor van meezingen geen sprake is. Geen van de 
activiteiten vindt plaats in een afgesloten tent . 

Maatregelen in relatie met COVID-19 
Basisregels 
Uitgangspunten voor het veilig bezoeken van De Grote Schijn zijn: 

Blijft thuis (en laat je testen): 

o bij de volgende klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, 

plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

o als je een huisgenoot hebt met milde klachten en koorts en/of 

benauwdheidsklachten; 

o wanneer je het coronavirus hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is 

vastgesteld met een test; 

o als je een huisgenoot/gezinslid hebt met het coronavirus en je in de 

afgelopen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad terwijl hij/zij nog 

klachten had; 

o als je in quarantaine bent, omdat je 

• een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het 

coronavi rus is vastgesteld; 

• bent teruggekomen uit een COVID-19 risicogebied; 

■ bent gewaarschuwd door de Coronamelder app. 

Op basis van de RIVM richtlijnen worden tickets op naam verkocht; 

Koop voorafgaand aan je bezoek kaarten voor een tijdslot naar keuze. Kom 

niet eerder of later dan het op je ticket aangegeven tijdstip naar het 

evenement. 

Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand tot bezoekers van buiten je eigen 

huishouden, met uitzondering van jongeren tot 18 jaar onderling; 

Mogelijk wordt er aan de deur een gezondheidscheck uitgevoerd. Op grond 

hiervan is het mogelijk dat toegang wordt geweigerd; 

Het is enkel mogelijk om contactloos te betalen. 

Volg de instructies van het aanwezige personeel te allen tijde op. 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
ieder ander gebruik van dit document zonder de voorafgaande toestemming van MOJO Concerts B.V. 
is onrechtmatig. Paaina 23 van 25 
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Communicatie met bezoekers 
Om bezoekers te attenderen op de van kracht zijnde maatregelen m.b.t. het Corona
virus zal er in communicatie met publiek aandacht uitgebreid aan worden besteed. Op de 
website van het evenement zu llen de maatregelen gedeeld worden en er za l antwoord 
worden gegeven op veel gestelde vragen m.b.t. de maatregelen . De maatregelen worden 
tevens vermeld op de e-t ickets. In de mailing aan kaartkopers voorafgaand aan het 
evenement wordt er ook aandacht aan besteed. Daarin wordt nadrukkelijk toegelicht dat 
publiek niet eerder dan hun aangegeven tijdslot naar het evenement moet komen, om 
drukte bij de entree te voorkomen. 

Tijdens het evenement wordt al het servicepersoneel (ticketscanners, barmedewerkers, 
security etc.) geïnstrueerd om bezoekers aan te spreken op hun gedrag indien nodig. 
Hiertoe worden op de wandelroute enkele servicemedewerkers ingezet. 

Huisregels 
In de huisregels van het evenement zal een passage met betrekking tot COVID-19 
worden opgenomen. Hierin is opgenomen dat er mogelijk een gezondheidscheck (triage) 
kan worden afgenomen voordat toegang aan het terrein wordt verschaft. Indien 
medewerking hieraan wordt geweigerd of de uitkomst in strijd is met de RIVM richtlijnen 
kan de toegang worden geweigerd. Eveneens kan de toegang tot het terrein worden 
ontzegd indien bezoekers zich niet aan de geldende maatregelen met betrekking tot het 
houden van afstand, de geldende hygiënemaatregelen etc. houden. 

Fysieke maatregelen 
Bovenstaande maatregelen worden kenbaar gemaakt op bebording en/of 
hekwerkbanners nabij de entree van het evenement. Hierin wordt een verwijzing naar de 
huisregels opgenomen. Daarnaast wordt er op diverse plekken doormiddel van bebording 
en belijningen kenbaar gemaakt dat er afstand moet worden bewaard . 

Aankomst bij het evenemententerrein 

0 
Publiek wordt toegelaten binnen het tijdslot waarvoor een kaart gekocht is, zodat 
spreiding van het publiek optimaal is. Hiertoe wordt in communicatie voorafgaand aan 
het evenement en op hete-ticket zelf opgeroepen. Als blijkt dat mensen onbewust 
vroegtijdig arriveren, zullen we deze bezoekers alsnog toelaten binnen het tijdslot om 
wachtvorming te voorkomen . 

Op de entreepaden worden 1,5 meter markeringen en signage toegepast, waa rdoor de 
entree-route als 'wachtvak' kan worden gezien, tel kens op 1,5 meter afstand tussen 
gezelschap (maximaal 4 personen) of huishouden. 

Bij de entree wordt een opstelling gemaakt met tafels en kuchschermen waardoor 
ticketscanners op veilige wijze kaarten kunnen scannen en op gepaste afstand contact 
kunnen hebben met bezoekers. 

Triage 
In de kaartkopersmail naar de bezoekers die een paar dagen voor hun bezoek wordt 
toegestuurd, wordt aandacht geschonken aan de basis gezondheidsvragen van het RIVM, 
om ze ook bewust te maken wel of niet af te reizen. Tevens worden bezoekers bij de 
entree door medewerkers, mondeling de gezondheidsvragen gesteld die ze negatief 
moeten beantwoorden alvorens toegang wordt verleend " 

Op dit document rust het auteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
ieder ander gebruik van dit document zonder de voorafgaande toestemming van MOJO Concerts B.V. 
is onrechtmatig. Paaina 24 van 25 
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Versienummer : 0.3 - CONCEPT 

Maatregelen voor leveranciers en werknemers van het evenement 
Voor leveranciers en medewerkers van het evenement geldt een apart COVID-19 
protocol dat er op gericht is om veilig samen te werken, zowel tijdens het evenement als 
tijdens op- en afbouwwerkzaamheden. Een gezondheidscheck voor aanvang van de 
werkzaamheden maakt hier onderdeel van uit. 

Horeca 
De horeca bij De Grote Schijn is bedoeld om na afloop (of vooraf) nog even gezellig na te 
zitten en een drankje te nuttigen. In 2020 is, vanwege COVID-19 regelgeving, op het 
laatste moment besloten om deze horeca functie te schrappen bij het evenement, 
vooralsnog staat er gewoon horeca gepland voor de 2021 editie. 

Op dit document rust het a uteursrecht van MOJO Concerts B.V. te Delft. De zakelijke inhoud van dit document 
betreft bovendien de knowhow van MOJO Concerts B.V. Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking en 
ieder ander gebruik van dit document zonder de voorafgaande toestemming van MOJO Concerts B.V. 
is onrechtmatig. Paaina 25 van 25 
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Routebeschrijving 



Overzicht route 

0 
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Type generatoren 

Generatoren De Grote Schijn 

8 0 kVA 100 kVA 

1 x CEE 125A SP 400V IP67 
Powerlock 400A 

1 x CEE 63A SP 400V IP67 
1x CEE 125A SP 400V IP67 

4x CEE 32A SP 400V IP44 
1 x CEE 63A SP 400V IP67 

4x CEBEC 16A 2P 250V IP44 
4x CEE 32A SP 400V IP44 
Schuko 16A 3P 250V IP44 

7300 x 2900 x 3100 mm 3200 x 1230 x 2240 mm 

800 liter 1000 liter 

8305 kg 3042 kg 

9160 kg 3710 kg 

51 db(A) 60 db(A) 

Diesel Diesel 

Lekbak Lekbak 

Vanwege duurzaamheid en milieu draaien we op GTL of HVO biodiesel 

1 
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Inkom poort 

• De inkom poort bestaat uit een trusconstructie bekleed met hout en 
mos, statisch uitgelicht met 4 LED-parren en 1 x UV-lamp. Achter de 
poort staat een rookmachine met rook op basis van glicerine. 

lnkompoort techniek 

O • LED-par 

• UV-lamp 

• Hazer 



lnkomlaan 

• De inkomlaan is een eerste onderdompeling on onze wereld. Het is een 
combinatie van statisch blauw licht via 11 ontladingslampen, afgewisseld 
met 4 x amber licht dat dimt volgens de aanwezige audio uit 2 speakers, 
en 4 Solar effectlampjes, die een magische sfeer geven. 

lnkomlaan Techniek 

• MIG 400W 

• Chauvet Strike 

• Solar 

( ) 
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Slapende boom 

• Op het geluid van een snurkende boom veranderd de stam, belicht met 4 Citywash 
lampen van kleur, bijn het uitademen blaast de boom rook uit door 2 Vipers 
rookmachines. Als zijn adem schokt vallen er blaadjes uit de boom door middel van een 
swirlfan. Rondomrond ademt het bos mee met met 40 Led-zoom-lampen. 

Techniek slapende boom 

• Citywash 

• Viper 

• Led-zoom 

• swirlfan 



Magische doorgang 

• De magische doorgang bestaat uit een 80-tal Solar effectlampjes met op de 
achtergrond 12 x Blauwe migs om de achtergrond te kleuren? 

• Het geheel wordt ondersteund door 2 geurmachines die een lekkere 
organsiche geur verspreiden, en 2 Hazer-mistmachines 

Techniek Magische doorgang 

• Solar 

• Blauwe Mig 

• Geurmachine 

• Hazer 

() 
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Aderbomen 

• Op het geluid van een hartslag gaan de 25 aders die in de bomen hangen 
oplichten en uitdoven. Rondomrond staan 12 Led-lampen die ook op de 
Pulsen dimmen. 

Techniek Aderboom 

• Aders 

• Strikes 



Vallende dru 

• Deze installatie bestaat uit een lichtgevende druppel in een boom 
omwonden met een lichtader met statisch en dynamisch licht. Op een 
adiosignaal ondersteunt door één lichtflits met een stroboscoop, valt 
virtueel de druppel en door 50 prikkabels die in het bos liggen verplaats 
het licht zich zoals een watergolf. 

Technbiek Vallende druppel 

• Druppel 

• Lichtader 

• Stroboscoop 

• prikkabel 

(_) 
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Treurende boom 

• Door middel _van audio en 8 dim mende Led lampen en 10 groene 
migs rondomrond creëren we een treurende setting van het bos. 

Techniek treurende boom 

• Led-Zoom 

• Groene Mig 400W 



Paddestoelen en zwammen 

• Met gedroogde zwammen die fluorischensisch zijn gemaakt en 
geschilderde houten paddenstoelen in fluoverf creëren met 20 UV
lampen en met audio een intimistische sfeer van een stervend bos. Ook 
hier gebruiken we 2 geurmachines om de sfeer te versterken, en een 
lowfog-machine 

Techniek paddestoelen en zwammen 

• UV-lamp 

• Geurmachines 

• Low-fog machine 

( ) 
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Levend water 

• De zone levend water bestaat uit 2 blauwe lasers die we net over 
het water laten schijnen, aangevuld met een 1-tal par-lampen 
met donkere filter, en een bed van audio met watergeluiden. 

Techniek levend water 

0 • Laser 

• Par 56 



Pad van de vreugde 

• De omgeving is met 8 Citywahsen paars gekleurd. El liggen 8 
hooibergjes met daaronder een tubelilght en een effectlamp die op 
speelse wijze de muziek volgen. 

Techniek pad van vreugde 

• Citywash 

• Tubelight 

• Led-Effectlamp 

( 



Dansend water 

• Doormiddel van 18 waterpompen met licht in tonnen, maken we 
op een audioloop een dansende waterstaaltjes. Rondomrond 
kleuren we het bos rood en blauw miet 8 Citywash lampen 

Dansend water 

0 
• Waterpomp met licht 

• Citywash 



Videoprojectie 

• Met behulp van 2 x 30K projectoren projecteren we een virtuele wereld 
op de bomen aan de overzijde van het grasplein. 

• Ondersteund met muziek en soundscapes. 

Techniek videoprojectie 

• Projector Barco 30K 

() 
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Niezende boompjes 

• Deze installatie bestaat uit 30 ledparren achter de bomen en 4 
waterpompjes, die op een audiosignaal een waterstraaltje lossen. 

Techniek Niezende boompjes 

0 
• Led par 

• Waterpompjes 
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Sanitaire voorzieningen bij evenementen 

Tijdens evenementen lijken sanitaire voorzieningen vanzelfsprekend. Afhankelijk van hoe je 
evenement eruit ziet, op welk moment het in het jaar plaatsvindt en hoeveel bezoekers je verwacht, 
verandert het aantal sanitaire voorzieningen. Onder sanitaire voorzieningen verstaan wij: toiletten, 
douche- en wasgelegenheden en de schoonmaak daarvan. 

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
In Nederland bestaat de 'Hygiënerichtlijn voor Evenementen'. Als organisator bent u 
verantwoordelijk voor het naleven hiervan. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl. Hoe u 
hieraan kunt voldoen, leest u in dit document. 

Toiletten 
Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het 
bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen zijn: 

het maximaal aantal gelijktijdige bezoekers; 
de samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.); 
de gemiddelde verblijfstijd (dag evenement of meerdaags evenement); 
het soort evenement (vanwege het gedragspatroon); 
het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten); 
het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?). 

Let op de volgende eisen: 

• Bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van bovengenoemde factoren. U mag 
75 % van de herentoiletten vervangen door urinoirs of plaszuilen. Eén plaskruis of plaszuil 
geldt als 4 urinoirs. Ook kunnen plasgoten worden gebruikt. 50 cm plasgoot geldt als één 
urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht. 
(Uitgangspunt kan zijn 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers). 

• Zorg zo nodig voor één of meerdere gehandicapten toiletten inclusief faciliteiten. 
• Het ligt in de rede uit te gaan van eerder opgedane ervaringen. 

• Blijven bezoekers overnachten in een ter beschikking gesteld gebouw? Of zit er een 
kampeerterrein bij uw evenement? Zorg dan voor één toilet per 60 bezoekers. 

• Zorg voor toiletpapier bij elk toilet. 
• Zorg voor een handenwasgelegenheid: plaats direct naast de toiletten een wastafel met 

stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak. 
Plaats in de damestoiletten sanitair-containers. 
• Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten. 
• Is de handenwasgelegenheid ook de drinkwatervoorziening? 

o Zie folder: H iënerichtlïnen eten en drinkwatervoorzienin bï evenementen 
• Voer het afvalwater van toiletten, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten af via 

bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks (die door 
een gespecialiseerd bedrijf leeggemaakt moeten worden). Het is verboden om zonder 
vergunning afvalwater te lozen. 

• Maak de toiletten en wastafels schoon volgens een schoonmaakplan. 

() 
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TIPS: l 
• Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen op het evenemententerrein. 
• Houd een logboek bij waarin u na elk evenement noteert of er specifieke problemen waren 

met de sanitaire voorzieningen. Zo kunt u hier een volgende keer op inspelen. 

Douche- en wasgelegenheden 
Bij sommige evenementen is het voor deelnemers noodzakelijk om te kunnen douchen of wassen. 
Bijvoorbeeld als deelnemers blijven overnachten of bij sport evenementen waarbij de deelnemers 
overmatig bevuild raken met bijvoorbeeld modder. 
Factoren die van belang zijn voor de berekening van het benodigde aantal douches en wastafels 
zijn: 

• de aard van het evenement (festival of sportwedstrijd); 
• het aantal overnachtende personen; 

o Zie folder: Hyqiënerichtlijnen overnachten bij evenementen; 
• de samenstelling van het publiek; 
• de douchetijden (bijv. 24 uur per dag of korte openingstijden). 

• Zorg voor voldoende douches en wasgelegenheden. Bepaal het aantal douches aan de 
hand van de bovengenoemde factoren. 

o Zie de folder: Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen. 
• Plaats afvalbakken bij de wasgelegenheden. 
• Zorg voor legionellapreventie 

o Stel de boiler of combiketel goed af (minstens 60 graden) 
o Zijn de douches langer dan één week niet gebruikt 

■ Spoel alle waterleidingen goed door 
■ Zet alle kranen helemaal open 
■ Laat het koude water 2 minuten doorstromen én 
■ Laat het warme water 2 minuten doorstromen 

Meer informatie 

Deze folder is een uitgave van GHOR & GGD Gelderland-Midden. Heeft u nog vragen of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met GHOR Gelderland-Midden via het 
e-mailadres: ghor@vggm.n l. 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden z1Jn onderdeel 
van de Veilighe1ds- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

G05-092018 
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Afvalverwerking bij evenementen 
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Bij publieksevenementen, gehouden op één of meerdere dagen, kan er veel afval ontstaan. Afval 
kan een bron van ziektekiemen zijn . Bovendien trekt afval dierplagen aan. 
Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde eisen voldoen. 

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
In Nederland bestaat de 'Hygiënerichtlijn voor Evenementen'. Als organisator bent u 
verantwoordelijk voor het naleven hiervan. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl. Hoe u 
hieraan kunt voldoen, leest u in dit document. 

• Zorg dat er voldoende afvalbakken aanwezig zijn. 
• Zorg dat er bij de damestoiletten voldoende sanitaire afvalbakken staan. 
• Leeg afvalbakken voldoende vaak, minimaal 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en 

bewaar ze in een gesloten afvalcontainer. 
Tip: leeg alle afvalbakken extra vaak bij warm weer. 

• Zorg voor een aparte opslagplaats met grote af te sluiten afvalcontainers voor het 
verzamelde afval. Maak zo nodig gebruik van een afvalpers. 

• Houd de opslagplaats schoon zodat er geen ongedierte op af komt. 
• Bij de aanwezigheid van glas of ander scherp afval: verzamel dit afzonderlijk. 

Meer informatie 

Deze folder is een uitgave van GHOR & GGD Gelderland-Midden. Heeft u nog vragen of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met GHOR Gelderland-Midden via het 
e-mailadres: ghor@vggm.nl. 

C) 
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Advies evenementen zonder coronatoegangsbe·wljié~::::::::::::::::. 
. . . 

Vanaf 25 september 2021 is er weer meer ruimte voor evenementen door versoepeling van bepaalde 
coronamaatregelen. Desondanks blijven er extra uitdagingen bestaan voor organisatoren van 
evenementen door de coronamaatregelen die nog blijven bestaan. Voor evenementenorganisatoren 
zorgen de maatregelen tegen het coronavirus voor extra uitdagingen. In dit advies worden 
aandachtspunten en adviezen gegeven over hoe evenementen georganiseerd kunnen worden 
tijdens de coronacrisis. Het advies gaat over aanvullende maatregelen die evenementorganisatoren 
voor, tijdens en na een evenement kunnen treffen. Dit advies kan gebruikt worden voor evenementen 
zonder specifieke of bijzondere risicofactoren in relatie tot COVID-19. Evenementen waarbij deze 
risicofactoren wel aanwezig zijn, vragen om een maatwerkadvies. Dit advies is een aanvulling op de 
Hygiënerichtlijn voor evenementen van het RIVM en hygiënerichtlijnen van GGD Gelderland-Midden. 

1. Voor het evenement 

COVID-19 risico's inventariseren 
De organisator maakt altijd een inschatting van de veiligheidsrisico's op het evenement en stelt een 
veiligheidsplan op om deze risico's te beperken. Er is op evenementen een risico dat het coronavirus 
zich verspreid en dat bezoekers hierdoor ziek worden. De organisator maakt zelf een inschatting van 
dit risico, om te bepalen of het evenement wel veilig georganiseerd kan worden. Hierbij stelt de 
organisator zichzelf o.a. de volgende vragen: 

Risicofactoren 
Komt er een risicovolle doelgroep? (vanwege kwetsbare gezondheid of vanwege slecht 
naleefgedrag van maatregelen) 
Zijn er meer dan 1000 bezoekers gelijktijdig aanwezig? 
Komen er bezoekers uit het buitenland? 
Is het evenement binnen? 
Is er hard geluid waardoor mensen elkaar slecht kunnen verstaan en dicht bij elkaar komen? 
Worden er veel toeschouwers buiten het evenemententerrein verwacht? 

Als het antwoord op de meeste vragen 'Nee' is, dan is het risico op verspreiding van het coronavirus 
waarschijnlijk laag. Het opnemen van de tips en adviezen in dit document in het coronaplan of 
veiligheidsplan is dan meestal toereikend. Als het antwoord op meerdere vragen 'Ja' is, dan zijn er 
mogelijk extra maatregelen nodig om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. 
Overleg in dit geval met de gemeente over de vervolgstappen. De gemeente kan aanvullend advies 
over de COVID-19 maatregelen aanvragen via de GHOR. 

Locatiekeuze 
De organisator houdt bij de locatiekeuze rekening met voldoende ruimte en het voorkomen van grote 
opstoppingen. Het kan nodig zijn om de inrichting van het evenemententerrein aan te passen of om 
een andere locatie te kiezen dan gebruikelijk. 

Wanneer is er sprake van doorstroom? 
Van doorstroom is sprake als personen kortstondig in dezelfde ruimte aanwezig zijn en vrijwel 
continu in beweging zijn. Doorstroomlocaties zijn namelijk publieke of openbare plaatsen die op een 
manier zijn ingericht die tot het rondlopen van publiek uitnodigt en waar dit ook daadwerkelijk 
gebeurt. 
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Zorg dat bezoekers zich gelijkmatig over het terrein/de locatie zullen verspreiden. 
Zorg voor voldoende aanbod van bezienswaardigheden, activiteiten en voorzieningen en 
verspreid deze over het evenement. 

Indeling locatie/evenemententerrein 
Een logische indeling van de locatie of het evenemententerrein helpt om wachtrijen en drukte te 
voorkomen. De indeling kan de doorstroming van publiek bevorderen en de organisator helpen bij 
het naleven van de coronamaatregelen. 

TIPS 
Voorkom kruisende publieksstromen. 
Voorkom wachtrijen bij bars, kassa's, toiletten en publiekstrekkers door te werken met vakken 
of compartimenten. 
Wijs bezoekers op de coronamaatregelen op meerdere plekken van het terrein . 
Zet beeldschermen in ter ondersteuning van de show of activiteit. 
Zorg dat rijen overgaan in looproutes. 
Zorg voor éénrichtingsverkeer in de looproutes 
Zorg voor duidelijke gemarkeerde looproutes. 
Zorg voor een overzichtelijk evenemententerrein. 

Naleving maatregelen 
De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen op het terrein. Het 
gaat hierbij vooral om het zorgen dat er daadwerkelijk doorstroming op het evenement is. In het 
coronaplan staat hoe de organisator hiervoor gaat zorgen. Bijvoorbeeld door bezoekersstromen te 
scheiden, bezoekers aan te spreken of door startmomenten op het programma te spreiden. Voor 
onvoorziene situaties kan de organisator alvast scenario's uitwerken en bedenken hoe hiermee om 
te gaan. Denk aan: ( ) 

Wat te doen bij te veel bezoekers op het evenemententerrein en er grote opstoppingen 
ontstaan? 
Wat te doen bij het voortijdig of tijdens het evenementen cancelen van de activiteiten of het 
gehele evenement? Omdat er regionaal of misschien wel landelijk een besmettingspiek 
optreedt. 

Communicatie 
De organisator informeert medewerkers en bezoekers over de basis hygiënemaatregelen en de 
corona-huisregels. Dit kan voor of tijdens het evenement, bijvoorbeeld via e-mail, sociale media, 
borden of videoschermen. Bezoekers en medewerkers die tijdens een evenement of na afloop 
klachten ontwikkelen die passen bij het coronavirus moeten zich direct melden bij de GGD en 
aangeven dat zij op een evenement zijn geweest. Van organisatoren wordt verwacht dat zij dit bericht 
actief verspreiden. 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden zijn onderdeel 
van de Veilighe1ds- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
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ll. Tijdens het evenement 

Monitoring drukte 

. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • ■ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De organisator zorgt dat bezoekers gepaste afstand van elkaar kunnen houden en er geen grote 
opstoppingen ontstaan. 

TIPS 

Werk met in- en uitgangen en zet hier medewerkers in om opstoppingen te signaleren. 
Zorg voor enige afbakening van het terrein, zodat de instroom bij te grote drukte beperkt of 
gestopt kan worden. 
Zorg voor voldoende ruimte bij de in- en uitstroom zodat er geen wachtrijen ontstaan. 
Monitor de publieksdrukte tijdens het evenement. 
Informeer bezoekers actief over de actuele drukte. 
Vraag bezoekers om niet te komen bij te grote drukte. 
Wijs bezoekers op de basismaatregelen 
Laat bezoekers bij de ingang van het evenemententerrein handhygiëne toepassen. 
Zorg dat de basis hygiënemaatregelen zichtbaar zijn op posters, schermen en flyers. 

Toezicht 
De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de corona maatregelen op het evenementen
terrein. 

TIPS 
- Stel een corona-verantwoordelijke aan die toeziet op de implementatie, naleving en 

handhaving van de coronamaatregelen. 
- Zet bij grote drukte extra personeel in om de doorstroom te bevorderen. 

Handhygiëne 
De organisator voorziet bezoekers en medewerkers in middelen voor handhygiëne. Ook zorgt zij 
ervoor dat hand hygiëne regelmatig en op de juiste wijze wordt toegepast. Daarnaast is het verplicht 
om bij de toiletten water en zeep beschikbaar te stellen, zodat bezoekers handen kunnen wassen. 

TIPS 
Verspreid middelen voor handhygiëne over het evenemententerrein , zeker op plekken waar 
geen stromend water is. 
Hang flyers op met instructies hoe bezoekers hun handen kunnen wassen. 
Voorkom zoveel mogelijk handcontactpunten, zoals: deuren, drukknoppen en relingen . 

. . . . . . . . . . . . . . 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden zijn onderdeel 
van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelclerlancl-M1dden 
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De organisator zorgt dat bezoekers binnen het sanitair gepaste afstand kunnen houden· e·n :cfät grót~ : ·: ·: ·: ·. ·: ·. · 
rijvorming wordt voorkomen. · · · · 

TIPS 
Voorkom wachtrijen bij het sanitair door voldoende capaciteit te organiseren. 
Plaats schaamschotten tussen urinoirs. 
Reinig handcontactpunten regelmatig met een allesreiniger. 
Zorg voor water, vloeibare zeep, wegwerphanddoekjes en een afvalbak. 

Schoonmaak 
De organisator zorgt ervoor dat oppervlakten die veel worden aangeraakt regelmatig schoon worden ( ) 
gemaakt. Deze oppervlakten kunnen gereinigd worden met allesreiniger en schone materialen. Het 
is niet nodig om hiervoor desinfecterende middelen te gebruiken. Als uitgangspunt voor het reinigen 
van het sanitair kan de informatiefolder Hygiënerichtlijnen sanitaire voorzieningen worden gebruikt. 
Deze is opvraagbaar bij de gemeente. 

Catering 
De uitgangspunten van HACCP zijn toereikend om het risico op kruisbesmettingen te verlagen. De 
organisator zorgt ervoor dat bij uitgiftepunten gepaste afstand kan worden gehouden tussen 
bezoekers en dat er extra aandacht is voor handhygiëne. 

Ventilatie van binnenruimte 
Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden is een goede luchtkwaliteit in binnenruimten 
van belang. De organisator zorgt ervoor dat binnenruimten meerdere malen per dag, voor minimaal 
tien minuten, gelucht worden en een goede ventilatie hebben. 

TIPS 
Zorg voor zoveel mogelijk frisse lucht. 
Zorg voor goed onderhouden ventilatiesystemen, airconditioners of andere koelsystemen. 
Het gebruik van ventilatoren in ruimtes waar meerdere mensen verblijven wordt ontraden 
indien er andere mogelijkheden voor verkoeling zijn. 
Zorg ervoor dat bij het gebruik van ventilatoren de luchtstroom via de muren gaat en niet 
van rechtstreeks van persoon tot persoon. 
Raadpleeg het Hitteplan van het RIVM (klik hier) voor aanvullende tips en adviezen voor 
evenementen tijdens warm weer. 

Evenementenzorg 
COVID-19 zorgt voor extra uitdagingen bij inzet van evenementenzorgverleners, zoals EHBO-ers. 
Om verantwoorde evenementenzorg te kunnen leveren is de Richtlijn Evenementenzorg tijdens 
COVID-19 opgesteld. De organisator zorgt dat de medische hulp op het evenement voldoet aan 
deze eisen, samen met een eventueel ingehuurde organisatie. 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden zijn onderdeel 
van de Veil1gheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
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111. Na het evenement 
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Drukte bij de uitstroom van een evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor een 
gefaseerde uitstroom van bezoekers. Bijvoorbeeld door activiteiten en voorzieningen stapsgewijs te 
sluiten. Communiceer duidelijk dat deelnemers en medewerkers die na afloop van het evenement 
corona-gerelateerde klachten ontwikkelen, zich laten testen via de GGD. 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden zijn onderdeel 
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Eten en drinkwatervoorziening bij evenementen 
. . . .. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eten en drinkwatervoorziening bij een evenement kunnen risico's met zich meebrengen. 
U bent als organisator wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat 
medewerkers en bezoekers ziek of onwel worden. 

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
In Nederland bestaat de 'Hygiënerichtlijn voor Evenementen'. Als organisator bent u 
verantwoordelijk voor het naleven hiervan. Kijk voor de volledige richtlijn op www.LCHV.nl. Hoe u 
hieraan kunt voldoen, leest u in dit document. 

Eetgelegenheden 
Met behulp van een goedgekeurde Hygiënecode kunt u voldoen aan de wettelijke voorschriften 
van voedselveiligheid. 

• Bepaal volgens welke Hygiënecode(s) er op uw locatie wordt gewerkt. 
• Een overzicht van alle goedgekeurde hygiënecodes vind u op www.nvwa.nl. 
• Enkele voorbeelden: 

o Hygiënecode voor de horeca 
o Hygiënecode voor contract- en inflightcatering 

• Zorg dat de gekozen code alle voedselprocessen tijdens het evenement dekt. 
• Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de gekozen 

Hygiënecode werkt. 

Basisprincipes van voedselveiligheid 
Voedselveiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op drie basisprincipes: beheersing van de 
temperatuur, netheid en controle van de houdbaarheid. 
Beheersing van de temperatuur 
De temperatuur van gekoelde of diepvriesproducten beïnvloedt de voedselveiligheid. Hoe kouder 
deze producten worden bewaard, hoe minder kans ziekteverwekkers hebben om uit te groeien. 
Bij hoge temperaturen worden veel ziekteverwekkers juist gedood. Daarom gaan veel regels in 
de hygiënecode over de temperatuur eisen die voor deze producten gelden. 
Netheid 
Via vuile handen en vuile materialen (zoals keukenspullen of andere etenswaren) kan voedsel 
besmet raken met ziekteverwekkers. Bovendien kan groente en fruit bij aanschaf al besmet zijn. 
Daarom staan er in de hygiënecode zowel eisen die gesteld worden aan de persoonlijke hygiëne 
van mensen die werken met voedsel als regels gericht op de schoonmaak van materialen en 
werkruimten. 
Houdbaarheid 
Al het voedsel is bederfelijk. Daarom is het controleren en garanderen van de houdbaarheid van 
producten een belangrijk aspect van voedselveiligheid. 

( 
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Alle regels in hygiënecodes zijn gericht op deze principes. 

Gratis drinkwater 

• Zorg op de volgende evenementen voor voldoende gratis drinkwater, bijvoorbeeld door 
tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken: 

o Dance-events. 
o Evenementen waar deelnemers hoge inspanningen leveren (sportevenement). 
o Evenementen waar sprake is van hoge temperatuur(> 25°C). 

De beschikbaarheid van gratis drinkwater maakt het risico op gezondheidsverstoringen door 
uitdroging en uitputting kleiner. Daarnaast kan waterverstrekking tegen betaling leiden tot 
onvoldoende vochtinname of keuze voor minder geschikte dranken. 

(Tijdelijke) drinkwatervoorzieningen 
Sommige terreinen hebben bestaande drinkwatervoorzieningen, maar het kan ook voorkomen dat 
u tijdelijke drinkwatervoorzieningen moet plaatsen die na het evenement weer verwijderd worden. 
Let bij zowel bestaande als bij tijdelijke drinkwatervoorzieningen op de volgende regels: 

• Zorg dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is. 
• Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan: 

o de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse 
Normalisatie Instituut (NEN 1006). 

o de aansluitvoorwaarden van het waterleidingsbedrijf. 

• Voor tijdelijke drinkwaterinstallaties gelden er algemene maatregelen voor het installeren 
van deze installaties. Deze eisen staan vermeld in het Waterwerkblad 1.4H. Zie: 
www.infodwi.nl 

• Zorg voor legionellapreventie. Zie: Hygiënerichtlijnen legionellapreventie bij 
evenementen. 

Ziek? 
Worden er een ongewoon aantal bezoekers en/of medewerkers ziek, met bijvoorbeeld acute 
maag- en darmklachten (diarree en/of braken), geef dit door aan het Meldpunt Infectieziekten van 
de GGD Gelderland-Midden (088 3555493 / 088-8446000). 

Meer informatie 

Deze folder is een uitgave van GHOR & GGD Gelderland-Midden. Heeft u nog vragen of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met GHOR Gelderland-Midden via het 
e-mailadres: ghor@vqqm.nl. 

GGD Gelderland-Midden en GHOR Gelderland-Midden ziJn onderdeel 
van de Veilighe1ds- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

G05-092018 



Geraadpleegde documenten voor samenstellen advies 

Datum 

Kenmerk 

Pagina 

: 28 september 2021 

: 210928-0019 

:2 

Om tot dit geneeskundig advies te komen hebben wij onderstaande documenten geraadpleegd: 

,- Aanvraag(85); 
► DGSA21-_ Veiligheidsplan Arnhem_versie 0.3_ 290721; 
,- DGSA21-Bijlage 6 - lncidentbestrijdingsplan Arnhem V1_ 130721; 
► DGSA21_Bijlage terreintekening totaal A3. 

Risicoanalyse 
Op basis van de bovenstaande plannen hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij treft u de 
door ons geconstateerde risico's aan. We hebben ook gekeken naar de combinatie van risico's die op 
kunnen treden. 

► Lichamelijk letsel door val-lstruikelpartijen op oneffen terrein in het donker 
► Vermissing kinderen I kwijtgeraakte kinderen 
► Verspreiding van het coronavirus, met name op drukke punten waar bezoekers voor langere 

tijd dicht bijeen komen (bijv. de horecavoorziening) 
► (Plotseling) risicovolle weersomstandigheden, zoals harde wind (risico op omvallende 

bomen), onweer, grote hoeveelheden neerslag, kou, of een combinatie van deze 
weersomstandigheden ( ') 

► Gezondheidsklachten door onvoldoende hygiënemaatregelen bij horecavoorzieningen 

Advies 
Wij hebben geanalyseerd of de voorgenomen maatregelen, genoemd in de aangedragen 
documenten, voldoende toereikend zijn. Op basis hiervan brengen w ij onderstaand advies uit. 

Wij adviseren, aanvullend op de genomen maatregelen, het volgende: 

Veiligheid 
,- Scan de route bij daglicht op obstakels die in het donker kunnen zorgen voor val

/struikelpartijen. Maak deze punten zichtbaar in het donker of fysiek ontoegankelijk door een 
afzetting. 

Evenementenzorg 
► Zorg dat het EHBO-team mobiel inzetbaar is (bijvoorbeeld door inzet van bikers) en patiënten 

in het terrein snel kan bereiken. 
► Zorg dat het EHBO-team is uitgerust met voldoende verlichting om zich veilig over de route te 

bewegen en om de eerste behandeling van patiënten op de wandelroute te kunnen uitvoeren . 
,- Zorg dat het EHBO-team is uitgerust met een draagmiddel om patiënten uit het terrein naar de 

EHBO-post of een overnamepunt te brengen. (__ 1 
-,, Richt een EHBO-post in conform de e isen in de bijlage. 

COVID-19 
► Voorkom opstoppingen en zorg voor een goede doorstroom op het terrein 
► Vraag bezoekers via communicatiemiddelen (bijv . LED-schermen) om elkaar te ruimte te 

geven en gepaste afstand te bewaren. De 1,5 meter afstand blijft een dringend advies. 
► Vraag bezoekers om thuis te blijven bij klachten en zich te laten testen bij klachten. 
,- Communiceer deze boodschappen bij voorkeur vooraf, bij de ingang/uitgang, op de route en 

op het parkeerterrein. 
► Voorzie het terrein (met name op krappe punten of bij tegengestelde loopstromen) van 

gescheiden looproutes. 
► Promoot het installeren van Coronamelder App 
► Overweeg om medewerkers vooraf om een geldig coronatoegangsbewijs te vragen of een 

zelftest af te laten nemen voor aanvang van werkzaamheden. Communiceer ook duidelijk met 
medewerkers dat deze thuis blijven bij klachten en zich laten testen bij de GGD bij klachten. 

► Voor de horecagelegenheden gelden de reguliere horeca maatregelen: verplicht een 
coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar), behalve op het terras. Het is hier ook verplicht om een 
gezondheidscheck af te nemen en contactgegevens te registreren. Hanteer een maximale 
sluitingstijd van 0:00u. 



() 

0 

Datum 

Kenmerk 

Pagina 

: 28 september 2021 

: 210928-0019 

:3 

, Voorzie in voldoende hygiënepunten met handdesinfectiemiddel, in ieder geval bij de ingang, 
op het terras en bij de toiletten . Vraag bezoekers nadrukkelijk om handhygiëne toe te passen. 

,- Zorg voor extra regelmatige schoonmaak van de toiletten . 

Technische hygiënezorg 
, Met betrekking tot technische hygiënezorg maken de informatieflyers onderdeel uit van het 

advies. Deze zijn los toegevoegd. Het betreffen de volgende folders; 
o Eten en drinkwatervoorzieningen bij evenementen 
o Afvalverwerking bij evenementen 
o Sanitaire voorzieningen bij evenementen 

COVID-19 
Dit advies is geformuleerd op basis van de tot nu toe aangeleverde informatie over het evenement. 
Indien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daartoe aanleiding geven bepalen de 
hulpdiensten of mogelijk aanvullende advisering t.z.t. noodzakelijk is. 
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Een EHBO-ruimte is een tijdelijke ruimte die gebruikt wordt voor behandeling van zorgvragers op 
kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4 eerstehulpverleners zijn ingezet. 

Minimale eisen aan de EHBO-ruimte 
De ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of podium. Goede 
communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn; 
De EHBO-ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor behandel ing van 
zorgvragers; 
De EHBO-ruimte moet schoon en goed verl icht zijn; 
Er is bij voorkeur stromend water aanwezig; 
Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn; 
De EHBO-ruimte is herkenbaar voor bezoekers en/of deelnemers van het evenement. 

Aanwezige materialen in de EHBO-ruimte 
(verband)materialen aangepast aan het risicoprofiel 
Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid) 
fleecedekens, wollen dekens of redd ingsdekens 
hygiënemiddelen 
communicatiemiddelen, zoals een portofoon of telefoon 
plattegrond van het evenemententerrein 

( ) 
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MOJO Concerts B.V. 
T.a.v. De heer Van Bilsen 
Noordeinde 19 
2611 KE Delft 

Onderwerp: rectificatie evenementenvergunning 

Geachte heer Van Bilsen, 

non 
G E M E E N T E ~•IJ 

Arnhem w 

Datum 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Zaaknummer 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

22 oktober 2021 

574950 

Evelien Soepenberg 

0800 - 1809 

Op 5 oktober 2021 is er een evenementenvergunning verleend voor het op 17 mei 2021 aangevraagde 

evenement De Grote Schijn , welke plaatsvindt in de periode van 21 oktober tot en met 31 oktober 2021 

in Park Zijpendaal te Arnhem. 

In de evenementenvergunning is opgenomen dat het evenement dagelijks van 19:00 uur tot 22:00 uur 

duurt en op 31 oktober 2021 van 18:00 uur tot 22:00 uur. Per abuis is in de aanvraag en zo ook in de 

evenementenvergunning de eindtijd opgenomen van de editie waarbij de wintertijd is ingegaan. In de 

planvorming als ook in de communicatie op de website wordt 23:00 uur als eindtijd genoemd. Na het 

verlenen van de vergunning heeft de aanvrager aangegeven dat zij per abuis de verkeerde eindtijd heeft 

opgenomen in haar aanvraag en verzocht dit aan te passen. Naar aanleiding van dit verzoek is akkoord 

gegaan met de eindtijd 23:00 uur, hetgeen met deze rectificatie formeel wordt bevestigd. Dit betekent 

dan ook dat de edities van voor het verzetten van de klok , oftwel de edities van 21 oktober tot en met 30 

oktober 2021, eindigen om 23:00 uur. 

Besluit (rectificatie) 
Gelet op bovenstaande besluit ik dat de evenementenvergunning d.d. 5 oktober 2021 voor het 

evenement Grote Schijn, welke gehouden wordt van 21 oktober tot en met 31 oktober 2021 in Park 

Zijpendaal te Arnhem als volgt te wijzigen: 

• Op grond van artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verleen ik u een 

evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement De Grote Schijn 2021 in de 

periode van 21 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021 , dagelijks van 19:00 uur tot 23:00 uur. 

Op 31 oktober vindt het evenement plaats van 18:00 uur tot 22:00 uur. 

Bezwaar 
Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u op grond van artikel 8: 1 juncto 7:1 van de 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0800 - 1809 (lokaal tarief) · Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl 
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Ons kenmerk: 57 4950 
Pagina: 2 

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen 

bij de burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen 

van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Informatie 
Hebt u vragen over deze beschikking, dan kunt u bellen met 0800-1809. 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Arnhem, 

namens deze, 

P.J.G.M. van Hoof 

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving 

Bijlage: Aanvraag met zaaknummer 574950 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0800 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl 
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Bijlagen bij bezwaren 615902 / 617386 / 617643 

1. Aanvraag evenementenvergunning 

2. Artikel 5.7.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
voor Arnhem 

3. Het Evenementenbesluit 

4. Spelregels locatie Zijpendaal 



·-·· <: E M E E N T E l\tl:J 
Arnhem w 
Geachte , 

Hartelijk dank voor uw aanvraag of melding. Uw zaaknummer is 57 4950 

Zaaknummer : 57 4950 
Ontvangstdatum : 17-05-2021 

Als u de melding of aanvraag ingediend heeft via DigiD, kunt u de voortgang volgen op uw 

persoonlijke pagina: 

https://www.arnhem.nl/mijnarnhem. 

Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op. Onze contactinformatie vindt u op 

https://www.arnhem.nl/contact. 
( ) 

Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u 

ons belt. 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Arnhem 

Uw Aanvraag of Melding 

--------
Naw gegevens 
Adresbeschrij~ing: ____ l Noordeinde 19J 2611_15E pelft 
Persoonlijke g_eg_even_§_ 
Ik vul dit formulier in als 
Naam organisatie, vereniging of 
stichting 
KvK-nummer 
Het vestigingsadres is in 
Postcode: 
Huisnummer 
Aanduiding bij huisnummer 
Burgerservicenummer 
Voorletters 

' ~Organisatie (!3edrijf, vereniging etc.) 
1 MOJO Concerts B.V. 

[27223030 
Nederland 

Î 2611KE, 2611KE 
19 
19-21 

fa19422530 
SAJM 
Stefan 

] van 

----------

Voornamen 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Geboortedatum: 

________ Bilsen 
__ h 3-11-19s1 __ 

Aanhef _____ _ __ J de heer _____ _ 

/ ) 



,correspondentieadres is 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
Naam contactpersoon 
'Telefoonnummer tijdens evenement 
1 (10 cijfers) 
BSN 
Achternaam: 
Tussenvoegsels: 
Voorletters: 
Voornamen: 
Geslachtsnaam: 

Zelfde als vestigingsadres 
s.van.bilsen@moio.nl 

19_6-42267088 _ _ 
Stefan van Bilsen 

_f 6-42267088 

Bekend 
Bilsen 
van 
SAJM 
Stefan 
Bilsen --- --------

Geslachtsaanduiding: 
, Straatnaam: 
Huisnummer: 
'Huisnummer aanduiding__;_ ___ _ r ·.,voonplaatsnaam: 
telefoonnummer 
Adres: 
Extra adresregel: 
Woonplaats: 
Land 
emailadres 
KVK 
Handelsnaam: 
VestigingÊdres straatnaam: 
Vestigingadres huisnummer: 
Vestigingadres postcode: 
Vestigingsadres aanduiding: 
Vestiglngadres woor)plaats: 

~ Adres organisatie: 
Extra adresregel organisatie: 
VestigingsQlaats organisatie: 
Land organisatie: 
Naam evenement 
TyQ? activiteit(en) 

M 
J Noordeinde 

19 
19-21 
Delft 
06-42267088 

1s.van.bilsen@mojo.nl 
27223030 - -
MOJO Concerts B.V. 
Noordeinde 
19 
2611KE 
19-21 
Delft ---

1--

----- -

De Grote Schijn 2021 
Verliçhte avondwq_09eling _ 



Korte omschrijving van het evenement Park Zypendaal (gelegen aan Park 
Sonsbeek) in Arnhem vormt tijdens de 
herfstvakantie het decor voor een 
bijzondere avondwandeling. Alsof het 
park bevangen is door echte 
toverkracht wacht achter elke struik 
een nieuwe verrassing. Bomen lijken 
tot leven te komen, paddenstoelen zijn 
weggeplukt uit een sprookje en krijgen 
een lichtgevende gloed terwijl 
stromend water opeens van richting 
verandert. De natuur speelt de 
hoofdrol in dit bijzondere spektakel 
met het park als natuurlijk decor. 

Het evenement is al ooit eerder 
georganise_e_r_d __ _ 
Aantal bezoekers dat u tijdens het 
piekmoment verwacht 
De opbouw vindt plaats in een 
aaneengesloten P-eriog~ 

Alle zintuigen worden geprikkeld 
tijdens deze 2 kilometer lange 
wandeltocht door het donker. Door 
middel van licht, geluid en geuren 
gaan ogen, oren en neuzen op 
avontuur. Er zijn geen 
sprookjeswezens of boze tovenaars 
die hun magie verspreiden en zo het 
park tot leven wekken, alles komt 
voort uit een sterk staaltje techniek. 
Indrukwekkende en innoverende 
snufjes zorgen voor de ene 
mysterieuze verrassing na de andere, 
een belevenis voor jong en oud. 
Ja 

5600 

De periode van het evenement 
De afbouw vindt plaats in een 
laaneengesloten periode 

teen aaneengesloten periode 
Ja 

f 

Datum van het evenement (dd-mm-jjjj) 20211022 
Begintijd 19:00 
Einddatum van het evenement (dd- 20211031 
mm-jjjj) 
Eindtijd 
Toelichting op de periode 

Startdatum opbouw (dd-mm-jjü) 
Begintijd opbouw 
Einddatum opbouw (dd-mm-jjjj) 
Eindtijd opbouw 
Toelichting op de periode voor 
opbouw 

Startdatum afbouw (dd-mm-jjjj) 

22:00 
Vrij 22 t/m zat 30 oktober 
(zomertijd):19:00 - 22:00 uur 
(max.4.200 bezoekers per avond) 

j
zon 31 oktober (wintertijd):18:00 -
22:00 uur (max. 5.600 unieke 
bezoekers) _ _ 
20211014 
07:00 
20210521 
21:00 

1 
Park blijft toegankelijk voor recreatief 
verkeer, bij de invalswegen worden 
bordjes geplaatst om recreanten te 
informeren over de werkzaamheden. 
20210531 



Begintijd afbouw 123:00 
Einddatum afbouw (dd-mm-jjjj) 20211104 
Eindtijd afbouw 21:00 
Toelichting op de periode voor afbouw Park blijft toegankelijk voor recreatief 

verkeer, bij de invalswegen worden 
bordjes geplaatst om recreanten te 
informeren over de werkzaamheden. 

Locatie Park Zijpendaal 
Nadere omschrijving van de locatie I Het evenement vindt plaats in Park 

Zypendaal in het gebied tussen de 
Parkweg/ Zypendaalseweg en het 
kasteel. De route loopt nagenoeg 
enkel over verharde paden. Voor het 
gebruik van dit gebied werd advies 
ingewonnen door een ecoloog, 
afstemming gezocht met de 
parkbeheerder en volgt een 
uiteindelijke omgevingsvergunning. 

r Vindt het evenement in een gebouw Nee 
,Jlaats? 

C 

Wat voor soort ondergrond heeft het deels onverhard 
evenemententerrein? 
Betreft het een afgesloten Nee 
evenemententerrein? 
Betreft het een privé-terrein? Nee 
Zijn er tijdelijke verblijfsobjecten op Ja 
het terrein aanwezig? (zoals tenten of 
andere tïdelïke uni 
Wordt er gebruik gemaakt van 
mobiele bak/ braadinstallaties? 
c--- --

Soort verblijfsobject 
Voor hoeveel personen is het 
verblijfsobject bedoeld? 
Aantal van deze verblijfsobjecten 
Wordt er op het terrein of in objecten 
overnacht? 

ja, op gas 

Terrastent 
250 

Nog meer verblijfsob·ecten toevoegen Nee 
Geef aan over welke Ontruimingsplan, 
veiligheidsvoorzieningen u beschikt en brandbeveiligingsinstructie, 
geef hiervan de plaats aan op de bedrijfsnoodsplan, Opstellingsplan, 
plattegrond/ situatietekening. stoelenplan *Brandblusapparatuur ( 

brandslang haspel, blustoestellen ), 
Noodverlichting, transparantverlichting 
(UITGANG/ NOODUITGANG), 
Verwarmingsinstallatie ( soort, plaats 
en nominale belasting in KW), Opslag 
van brandgevaarlijke stoffen ( 
gasflessen, spuitbussen, verf e.d ), 

Beschikt u over een verkeersplan? 
Moeten er straten of parkeerterreinen 
worden afgesloten? 

Noodstroomvoorziening 
Ja 
Ja 

Worden er dranken en/of etenswaren Ja 
verkocht? 
worden er zwak-alcoholhoudende Ja 
dranken verstrekt? 



Maken dieren onderdeel uit van het I Nee 
Ievenement 

Ja f Wordt het terrein gereinigd? 
rworden er toiletwagens geplaa=-ts"-=t-"-?--+-'-"-Nee 
Vinden er optredens van één of Nee 
meerdere muziekgroepen pla_a_ts_? __ 

beveiliging aanwezig tijdens het 

------------

__________ __J 

Wordt het terrein bewaakt en/of is e~r Ja 

evenement? _ _ ___________ _ 

Zijn er geneeskundige voorzieningen~ a 
aanwezig tijdens het evenement? 
Geef aan welke straten of Zie mobiliteitsplan en tekeningen 

arkeerterreinen worden afgesloten 
Indien van toepassing, op welke Zie mobiliteitsplan en tekeningen 
locatie(s) zet u personeel in voor 
lparkeerbegeleiding _ _ 

f 

~ordt het gebruik van openbaar 
rvo~r estimuleerd? __ 

Op hoeveel plaatsen zijn zwak 
1alcoholhoudende dranken 
lverkrijgbaar? 
,Achternaam leidinggevende 
, Voornamen leidinggevende 
1 Geboortedat!,Jm ( dd-mm-jjjjL 
1Geboorte laa~ __ 
Nog~ en leidinggevende toevoegen 
Aantal beveiligers 
Naam beveiligingsbedrïf 

IGeef aan welke voorzieningen 
,aanwezi9.-?;iin bij het evenement 
r Naam instelling of vereniging waarbij 
lde geneeskundige voorzieningen 

Ja 

1 

Swa~es __ _ 
Nicky Adriana Martina 
19880522 
Nijmegen 
Nee 
4 

[-rsc Crowd Management B.V. 

'EHBO 

Î MAi Medische Diensten B.V. 

t tgeregeld ziiD _ 
1Objecten ~ Overkappingen, Tenten 
1 Er wordt gebruik gemaakt van vaste Nee 
1zitplaatsen _ _ 
,Aantal overkaQpingen 1 
afmeting overkappingen 10x15 
Aantal tenten 1 

5x10 afmeting tenten 
Akkoo rdve rkl ari ng Ik verklaar alle gegevens naar 

waarheid te hebben ingevuld. 

Naam ondertekenaar SAJM van Bilsen 
Plaats Arnhem ----------
Datum ondertekening ( d_d-mm-"jjj).~_2_0c..=210517 

( > 

( ) 
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Bijlage 1. Artikel 5.7.1 Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem 

Artikel 5.7.1 Evenementen 

1. Onder evenement wordt in deze verordening verstaan het geheel van activiteiten dat 
plaatsvindt bij een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis, al dan niet met een openbaar 
dan wel besloten karakter, met uitzondering van: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

2. 

een manifestatie in de zin van de Wet openbare manifestaties; 

bioscoopvoorstellingen; 

kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 

markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; 

activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 .4.2, 2.2.1 en 2.3.3.1 . 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden 
( evenementenvergunning). 

3a. De burgemeester kan bij openbare kennisgeving bepalen dat één of meer (categorieën van) 
evenementen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht zoals bedoeld in het tweede lid. 

3b. De burgemeester kan bij openbare kennisgeving gebouwen, locaties en gebieden aanwijzen 
waar het houden van één of meer (categorieën van) evenementen voor een periode van 
maximaal twee jaar is vrijgesteld van de vergunningplicht zoals bedoeld in het tweede lid. 

4. Een evenementenvergunning wordt verleend aan een organisator en bevat een beschrijving 
van het gebied waarbinnen het evenement plaatsvindt (evenemententerrein), het tijdstip en de 
duur van het evenement, alsmede een beschrijving van de activiteiten en handelingen die in 
het kader van het evenement mogen plaatsvinden. 

5. Activiteiten, die deel uitmaken van een evenementenvergunning, zijn niet afzonderlijk 
vergunningplichtig uit hoofde van andere gemeentelijke publiekrechtelijke regelingen. 

6. Op het evenemententerrein mogen geen activiteiten plaatsvinden die op grond van deze of 
een andere gemeentelijke verordening vergunningplichtig zijn, tenzij die activiteiten zijn 
vermeld in de evenementenvergunning. 

7. Tenzij de burgemeester anders bepaalt geldt het verbod in het zesde lid niet voor activiteiten 
waarvan aannemelijk is dat zij krachtens een voor onbepaalde tijd, dan wel voor een periode 
langer dan drie maanden verleende vergunning ook op het evenemententerrein zouden 
plaatsvinden als daar geen evenement zou worden gehouden. 



8. Een beslissing op een aanvraag voor een evenement wordt aangehouden, indien de 
milieuwetgeving eisen stelt aan het betreffende evenement en zolang de organisator niet heeft 
voldaan aan die eisen. 

9. De burgemeester kan een vergunning weigeren, indien: 

a. er, gelet op de aard van het evenement, onevenredig veel beslag wordt gelegd op de 
openbare ruimte, gemeentelijke diensten of hulpdiensten; 

b. het aantal bezoekers dat wordt verwacht onevenredig veel beslag legt op de ruimte, 
gemeentelijke diensten of hulpdiensten; 

c. de aard van het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de 
gevraagde locatie; 

d. er gevaar bestaat voor de openbare orde, zedelijkheid, gezondheid of veiligheid, waaronder 
de brandveiligheid en het belang van het voorkomen van wanordelijkheden; 

e. er gevaar bestaat voor ernstige verkeersbelemmeringen; 

f. er gevaar bestaat voor een onaanvaardbare belasting voor de omgeving als gevolg van het 
evenement; 

g. de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement; 

h. de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu te voorkomen dan 
wel zoveel mogelijk te beperken; 

i. er gevaar bestaat voor verontreiniging; 

j. er gevaar bestaat voor de beschadiging van gemeentelijke dan wel particuliere eigendommen; 

k. de organisator niet aantoont dat hij voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving, indien van 
toepassing; 

1. de weigering in het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt is. 

10. De burgemeester kan ter verzekering van de nakoming van de voorschriften in de vergunning 
bepalen dat een waarborgsom moet worden voldaan voordat het evenement wordt gehouden. 

11. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet 
tijdig beslissen) is niet van toepassing. 

Geraadpleegd door J. van den Heuvel via www.overheid.nl op 13 december 2021 om 11:27 uur. 



30-12-2021 Evenementenbesluit gemeente Arnhem 

-Overheid .nl 
Lokale wet- en regelgeving 

Evenementenbesluit gemeente Arnhem 

Geldend van 27-05-2010 tlm heden 

lntitulé 

Evenementenbesluit gemeente Arnhem 

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 

l '")verwegende, dat het wenselijk is de overlast van evenementen voor omgeving en omwonenden te beperken; 

(> 

Gelet op het bepaalde in artikel 5.7.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem en artikel 4:81 van 
de Algemene wet bestuursrecht, 

BESLUIT 

1. randvoorwaarden voor het organiseren van evenementen in de gemeente Arnhem vast te leggen in de nota 
'Regels voor evenementen in Arnhem', januari 2010 

ll. te bepalen, dat bij aanvragen voor een evenementenvergunning getoetst zal worden op de 'Regels voor 
evenementen in Arnhem' 

111. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking als bedoeld in 
artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht. 

De burgemeester van Arnhem, 

Pauline Krikke 

Regels voor evenementen in de openbare ruimte in Arnhem januari 2010 

1. Inleiding 

Met de nota 'regels voor evenementen in de openbare ruimte in Arnhem' legt de gemeente de randvoorwaarden 
vast, waaronder evenementen in Arnhem kunnen plaatsvinden. Arnhem verwelkomt aantrekkelijke en goed 
georganiseerde evenementen binnen de gemeentegrenzen. Om dit te stimuleren voert de gemeente een groot 
aantal maatregelen uit ("Evenementenbeleid Arnhem", 2003). Tegelijkertijd wil de gemeente voorkomen dat een 
evenement onevenredige overlast veroorzaakt bij omwonenden of schade toebrengt aan de natuur of de openbare 
ruimte. Hiervoor zijn de regels voor evenementen opgesteld. Deze nota verscheen oorspronkelijk in 2004 en is na 
evaluaties aangepast in 2006, 2007 en 2009. 

2. Afbakening: waarop zijn de regels van toepassing? 

Wat is eigenlijk een evenement? De APV beschrijft een evenement als "het geheel van activiteiten dat plaatsvindt 
bij een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis al dan niet met een openbaar dan wel besloten karakter". De 
nota Evenementenbeleid Arnhem spreekt van een "één- of meerdaagse sportieve, culturele of feestelijke 
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vermakelijke gebeurtenis in de stad die toegankelijk is voor een breed publiek en met een promotioneel, wervend 
karakter voor de stad." 

De regels voor evenementen zijn van toepassing op het organiseren van evenementen in de openbare ruimte. Ze 
zijn dus niet van toepassing op evenementen die binnen accommodaties gehouden worden (bijvoorbeeld 
Gelredome, Rijnhal). Hierop is de Wet milieubeheer van toepassing. Op markten is de Marktverordening van 
toepassing. 

3. Vergunningverlening en handhaving 

De gemeente past de regels voor evenementen toe via het verlenen en handhaven van de 
evenementenvergunning. De organisator van een evenement is op grond van artikel 5.7.1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen. Na de vergunningverlening zal 
de gemeentelijke stadsdeelmanager of parkbeheerder voorafgaand aan het evenement de 
vergunningvoorwaarden doorlopen met de organisator. Handhavers van de gemeente zien toe op een juiste 
uitvoering van de vergunningvoorschriften. Na afloop van het evenement beoordeelt de stadsdeelmanager of 
parkbeheerder samen met de organisator de toestand van het terrein. Beschadigingen zullen op kosten van de ( \ 
organisator worden hersteld. J 

4. Algemene regels en regels per locatie 

Deze nota kent twee typen spelregels. In de eerste plaats de algemene regels, die gelden voor alle evenementen 
en op elke locatie. Hierin staan de randvoorwaarden op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en 
stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer, brandweer en veiligheid. Daarnaast stelt elke 
evenementenlocatie, Arnhem telt er 18, specifieke eisen aan wat er kan en niet kan. Deze eisen zijn per locatie 
uitgewerkt. 

Bij elke locatie is aangegeven hoe vaak er een evenement mag worden georganiseerd. Door per locatie een 
maximaal aantal evenementen toe te staan, blijft de overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving 
beperkt. De gemeente hanteert vier typen evenementen: 

zeer grootschalig, meer dan 7.500 toeschouwers tegelijkertijd en/of met hoge bronvermogens van de 
geluidsinstallaties, resulterend in maximaal 80 dB(A) en 95 dB(C) op de aanwezen meetplekken. Bijvoorbeeld een f 
zeer groot popconcert of dance-feest. Een dergelijk evenement heeft een groot fysiek ruimtebeslag, met name 
vanwege de grote publieksaantallen; er zijn maar weinig locaties waar voldoende ruimte is voor dit soort 
evenementen. 

grootschalig, tussen de 500 en 7.500 toeschouwers tegelijkertijd en/of met hoge bronvermogens van de 
geluidsinstallaties, resulterend in maximaal 80 dB(A) en 93 dB(C) op de aanwezen meetplekken. Een type 2 
evenement kan prima in de stedelijke context plaatsvinden. 

kleinschalig (tot circa 500 toeschouwers) met lagere bronvermogens van de geluidsinstallaties. Het primaat bij een 
type 3-evenement ligt bij de beleving van een feestelijke en gezellige uitgaansomgeving. In eerste instantie dient 
de muziek als achtergrond voor bezoekers. 

zeer kleinschalig met akoestische muziek of slechts in beperkte mate mechanisch versterkte muziek. Hierbij kan 
gedacht worden aan kleinschalige klassieke concerten, kleine theaterproducties, straat- en buurtfeesten en 
dergelijke. 

5. Algemene regels 
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De belangrijkste regels en voorschriften voor 
evenementen staan in de APV van Arnhem, 
het Bouwbesluit, de Zondagswet en het 
Vuurwerkbesluit. Deze algemene regels 
gelden aanvullend op die regelgeving.De 
aanvraag en de daarbij behorende 
tekeningen maken onderdeel uit van de 
vergunning.De aanwijzingen of bevelen van 
de Politie Gelderland-Midden, de brandweer 
en de toezichthouders van de dienst 
Stadsbeheer, te geven in het belang van de 
openbare orde en veiligheid, moeten stipt en 
onmiddellijk worden opgevolgd.Voor 
accommodaties is veelal de Wet 
milieubeheer van toepassing.De 
vergunninghouder of een door hem 
gemachtigd persoon moet voor omwonenden 
en toezichthouders direct bereikbaar 
aanwezig zijn tijdens het evenement (bijv. 
mobiele telefoon).Grootschalige 
evenementen (type 1) vinden, wanneer hierin 
een gelijkwaardige keuze te maken is, bij 
voorkeur niet plaats op zondag.Wanneer te 
verwachten is dat direct omwonenden 
overlast ondervinden van het evenement, 
dan is de organisator verplicht het 
evenement tijdig huis-aan-huis aan te 
kondigen, i.a.a. de afdeling handhaving. 

De vergunninghouder zorgt voor voldoende 
afvalbakken en voor lediging tijdens of direct 
na het evenement. In de vergunning wordt 
de vereiste opslagcapaciteit van de 
afvalbakken vastgelegd (gemiddeld 1 liter 
afval per bezoeker, per dag). De huur en 
lediging van deze containers komt voor 
rekening van de vergunninghouder.Bij 
evenementen die in het voetgangersgebied 
plaatsvinden, is de organisatie verplicht om 
de volgende dag om 12.00 uur het gebied 
schoon te hebben opgeleverd. Voor type 1 
en type 2 evenementen waarbij 
drankverkoop onderdeel is van het 
evenement, is het werken met een 
retoursysteem voor drinkbekers verplicht. 
Het retoursysteem moet als resultaat hebben 
dat drinkbekers ofwel worden hergebruikt, 
ofwel worden afgevoerd als aparte 
afvalstroom voor recycling. Voor overige 
evenementen verdient het gebruik van 
retour- of statiegeldverpakkingen de 
voorkeur (geen glas); in bepaalde gevallen 
kan hiervan worden afgeweken. Bij een 
evenement moet minimaal één toilet per 750 
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bezoekers aanwezig zijn.De 
vergunninghouder zorgt voor een juiste 
afvoer van het vrijkomende afvalwater 
afkomstig van toiletten , feesttent, kramen 
enz. 

De omwonenden mogen geen onnodige 
hinder ondervinden van het ten gehore 
brengen van de muziek. In verband hiermee 
moeten geluidsboxen zodanig worden 
geplaatst dat deze niet of - indien dit niet 
mogelijk is - zo min mogelijk staan gericht op 
de omliggende woningen.Voor type 1 
evenementen geldt een maximaal 
toegestaan geluidsvolume op de 
aangegeven meetpunten of -lijnen van 80 
dB(A) en 95 dB(C), en 80 dB(A) en 93 dB(C) 
voor type 2 evenementen. De meetpunten en 
-lijnen zijn per meetlokatie in rood op de 
kaart aangegeven. Aggregaten en ( Î 
compressoren moeten voorzien zijn van een 
geluidsabsorberende omkasting, 
geluidgedempte uitlaatopeningen en/of 
geluiddempers op uitlaten.Uitlaten van 
aggregaten en compressoren moeten, 
eventueel door het dak van wagens waarin 
ze zijn opgesteld of waar ze deel van 
uitmaken, naar boven zijn 
gericht.Aggregaten en compressoren moeten 
zo ver mogelijk van woningen of andere 
geluidgevoelige bestemming worden 
opgesteld.Over type, uitvoering en plaatsing 
van aggregaten en compressoren moet 
overeenstemming zijn met de dienst 
Stadsbeheer. 

Monumenten mogen niet worden gebruikt 
om apparaten, schijnwerpers, kunstwerken, 
kabels en leidingen aan te bevestigen. Indien 
er geen alternatieven voorhanden zijn, dan ( ) 
zijn ingrepen aan monumenten altijd 
vergunningplichtig op grond van de 
Monumentenwet. De ingrepen moeten altijd 
herstelbaar zijn. 

Schade aan gemeentelijke eigendommen 
moet voorkomen worden. Maatregelen ter 
voorkoming van schade moeten in overleg 
vooraf getroffen te worden. Kosten voor 
herstel van schade komen voor rekening van 
de vergunninghouder. Voorafgaand aan het 
evenement maakt de parkbeheerder of 
stadsdeelmanager een schouwrapport 
(eventueel met foto's). Na afloop wordt nog 
een keer geschouwd om de schade aan 
gemeentelijk eigendom als gevolg van het 
evenement in beeld te brengen. 

1 n overleg met de gemeente moeten 
parkeermaatregelen getroffen worden voor 
de bezoekers van het evenement. 
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Er moet een doorgang van ten minste 3.50 
meter breed en 4.20 meter hoog worden 
vrijgehouden voor de doorgang van 
hulpdiensten. Indien er wegen afgesloten 
worden kan er in verband met de doorgang 
voor hulpdiensten een bewaking bij de 
afzetting geëist worden.De brandkranen 
moeten vrij blijven voor blusvoertuigen en 
wel zodanig dat hiervan onbelemmerd 
gebruik kan worden gemaakt.De 
(nood)uitgangen en vluchtroutes van 
aangrenzende gebouwen mogen niet worden 
geblokkeerd.Op plaatsen waar gekookt, 
gebakken of gebraden wordt moet een 
goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn 
met een inhoud van minimaal 6 kg poeder 
geschikt voor de brandklassen A, B, C en E. 
Bij de opbouw, aankleding en versiering van 
podia, kramen en andere bouwsels mag 
geen gebruik worden gemaakt van 
gemakkelijk ontvlambare 
materialen.Wanneer er zich tijdens een 
evenement 50 personen of meer in een 
afgesloten ruimte, omgeving of inrichting 
bevinden dient men te beschikken over een 
gebruiksvergunning.Feesttenten en podia 
moeten zodanig geplaatst worden dat 
brandoverslag naar de belendende 
bebouwing wordt voorkomen. 

Bij evenementen van type 1 en 2 dient de 
vergunninghouder de bewoners in de 
omgeving (bij geluidhinder minimaal de 
bewoners van de 1 e lijnsbebouwing), 
minimaal 2 weken voorafgaand aan het 
evenement te informeren over mogelijke 
overlast. Als de definitieve vergunning na die 
termijn wordt verleend moet deze informatie 
daags na de vergunningverlening 
plaatsvinden. 

Activiteiten moeten passen bij de aard en de 
omgeving van het terrein.Activiteiten zijn 
toegestaan alleen na 
zonsopgang.Activiteiten zijn toegestaan 
alleen voor zonsondergang, tenzij per 
specifieke locatie anders is bepaald. 

Maximaal éénmaal per jaar een ruitertocht 
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(ride and run), waarbij uitsluitend de 
vastgestelde ruiterpaden gebruikt mogen 
worden. Maximaal 5 georganiseerde ATB
tochten per jaar, waarbij uitsluitend 
debestaande paden of ATB-routes gebruikt 
mogen worden. Nieuwe tochten uitsluitend 
buiten de parken; routes bepalen in overleg 
met afdeling Bossen & parken. Maximaal 4 
hondenevenementen per jaar; 2 in park 
Presikhaaf, 2 in lmmerloopark, buiten het 
broedseizoen voor watervogels 

Bij de vergunningverlening wordt rekening 
gehouden met de Flora en faunawet en de 
Natuurkalender van de gemeente 
Arnhem.De parkbeheerder adviseert bij 
risico's voor beschadiging en overbelasting 
van locaties. Met het oog hierop brengt hij 
advies uit bij de vergunningverlening en het 
vaststellen van randvoorwaarden.De paden ( ) 
moeten vrijgehouden worden van obstakels. 

Het park/bos is een opengesteld terrein. 
Recreanten moeten tijdens het 

evenement zo min mogelijk hinder 
ondervinden van het evenement. Tijdens het 
evenement moet gebruik worden gemaakt 
van de aanwezige paden. Alle materialen die 
voor en tijdens het evenement gebruikt 
worden moeten na afloop nog op dezelfde 
dag worden verwijderd.Het is niet toegestaan 
met (motor)voertuigen (voor zover daar geen 
vergunning voor is) in het terrein te rijden. 

Op basis van de Monumentenwet, kunnen 
aanvullende eisen gesteld worden aan de 
organisatie van een evenement in de 
Arnhemse parken en op landgoederen die 
beschermd zijn en als rijksmonument of 
gemeentelijk monument zijn aangewezen. 

Bij evenementen die op het gras 
georganiseerd worden moeten rijplaten 
gebruikt worden bij het opbouwen, afbreken 
en bevoorraden van het evenemententerrein. 
Wanneer naar het oordeel van de beheerder 
de ondergrond, het gras of het gazon te nat 
is kan het evenement worden afgelast of 
kunnen aanvullende voorzieningen verlangd 
worden om het evenement door te kunnen 
laten gaan. Kosten voor het treffen van 
dergelijke voorzieningen komen voor 
rekening van de organisator. 

Bij een evenement in de parken kan de 
gemeente de organisator vragen vooraf een 
parkeerplan aan te leveren.Bij de 
aankondiging van het evenement promoot de 
organisator het gebruik van openbaar 

( 

6/8 



30-12-2021 

Regels voor Kermissen 

Algemeen 

0 

Geluid 

C 

Afval en 

https://lokaleregelgeving .overheid .nl/CVDR9344 1 /1 

Evenementenbesluit gemeente Arnhem 

vervoer en het gebruik van parkeergarages, 
voorzover dit van toepassing is. 

De organisator moet voor aanvang van de 
kermis een deelnemerslijst overleggen 
alsmede een plattegrond van de kermis 
waarop staat vermeld welke attracties op 
welke locatie worden geplaatst.Voor 
kermissen is zijn in ieder geval de locaties 
Markt en De Brink in Elden beschikbaar. 
Kermis op de Markt is toegestaan maximaal 
drie periodes van negen dagen per jaar, 
tenzij de week tussen Hemelvaart en 
Pinksteren valt, dan is twaalf dagen 
toegestaan. 

Het geluidsniveau van elektronisch 
versterkte muziek mag maximaal 90 dB(A) 
bedragen gemeten op 1 meter voor de 
luidsprekers.Het geluidsniveau van 
elektronisch versterkt spreekgeluid mag 
maximaal 95 dB(A) bedragen gemeten op 1 
meter voor de luidsprekers.De op het 
kermisterrein ten gehore te brengen 
elektronisch versterkte muziek moet vanuit 
een centraal punt geregeld 
worden.Luidsprekers moeten zo worden 
opgesteld dat de geluidsuitstraling naar het 
centrum van het kermisterrein is 
gericht.Aggregaten en compressoren moeten 
voorzien zijn van een geluidsabsorberende 
omkasting, geluidgedempte uitlaatopeningen 
en geluiddempers op uitlaten.Uitlaten van 
aggregaten en compressoren moeten, 
eventueel door het dak van wagens waarin 
ze zijn opgesteld of waar ze deel van 
uitmaken, naar boven zijn 
gericht.Aggregaten en compressoren moeten 
zo ver mogelijk van woningen of andere 
geluidgevoelige bestemming worden 
opgesteld.Over type, uitvoering en plaatsing 
van aggregaten en compressoren moet 
overeenstemming zijn met de dienst 
Stadsbeheer. 

Het kermisterrein en de directe omgeving 
moet daçielijks worden schoonçiehouden, 
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terwijl nä afioop het terrein en de directe 
omgeving zo spoedig mogelijk moet worden 
opgeleverd, in dezelfde staat als waarin deze 
op het tijdstip van de ingebruikname 
verkeerden. 

Ten aanzien van een aantal specifieke locaties is bijzondere regels opgesteld. Deze kunnen worden ingezien bij 
het Loket bouwen en wonen van de gemeente Arnhem. Het betreft de locaties; 

Locatie Kerkplein 

Locatie Markt 

Locatie Korenmarkt 

Locatie Jansplaats 

Locatie Jansplein 

Locatie Rijnkade (onder- en bovenkade) 

Locatie Park Sonsbeek, Ronde Weide 

Locatie Park Sonsbeek, De Grote Vijver 

Locatie Park Sonsbeek, de Witte Villa 

Locatie Park Sonsbeek, terrein tussen bezoekerscentrum Sonsbeek en Watermuseum 

Loctatie Park Sonsbeek, terrein plateau Steile Tuin 

Locatie Park Sonsbeek, beekdal, route gebonden evenementen 

Locatie Zypendaal (gazon naast kasteel) 

Locatie Musis Sacrum 

Locatie Rijnhalgebied 

Locatie Park Presikhaaf 

Locatie Stadsblokken 

Ziet u een fout in deze regeling? 
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft 
gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de 
organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken: 
almanak.overheid.nl 

Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar@@Jgeving@overheid.nl 
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Evttn~n\en in palk Sonsbsek, 
Z,-pend,'UI en Gulden Bodem 

Locatie Zypendaal (gazon naast kasteel) 

• Klassiek en kleinkunst concerten/ voorstellingen voor een beperkt lokaal 
publiek 
Po concerten zïn niet toe estaan. 

Parkbeheerder adviseert in frequentie evenementen ivm draagkracht gazon. 
Streeftïd 14 da esloten hersteltïd. 

2 
3 halfuur na zonsondergang 
4 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Bij promotie zo mogelijk OV en gebruik parkeergarage stimuleren 
Goede parkeerverwijzing is noodzakelijk; 's avonds en in de weekenden 
biedt het arkeerterrein Zï endaalsewe mo elïkheden 
Zwaar materieel kan alleen op verharde toegangspad neergezet 
Geen materiaal in en aan bomen 
Geen zwaar materiaal onder bomen en boomkroon 
Geen materiaal in heesterbeplanting 
Bij aanvoer materieel op het gras rijplaten gebruiken . 
Geen auto's en aanhangers op gazons en paden tijdens het evenement, 
deze buiten het park parkeren 
Generatoren geconcentreerd op 1 plaats op bestaande pad 
Centrale voorzieningen van organisatie plaatsen op parkeerplaats 
Bij grote tenten plateaus op het gazon plaatsen om slijtage door intensief 
gebruik te voorkomen. 
Opbouw- afbraaktijd beperken tot 2 dagen voor/na het evenement, aanrij
route naar kasteel Zï endaal toe ankelïk houden 
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