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Motie over stikstofberekening evenementenvergunningen

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
•

constaterende het volgende:

Provincies zijn verantwoordelijk voor realisatie van de doelstellingen vervat in de Wet
natuurbescherming, waaronder ook de doelstellingen voor stikstof. De provincie Noord-Holland
heeft de toetsing van vergunningen op het aspect natuur gemandateerd aan de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord. In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de
Omgevingsdienst vragen om een AERIUS-berekening.

Bovendien staat in de Evenementen nota 2020 van de gemeente Den Helder vermeld dat, in verband
met stikstof, aan bepaalde eisen zal moeten worden voldaan. In de eerstkomende actualisatie van de
nota zullen deze vereisten nauwkeuriger worden toegelicht. Voorafgaand worden de organisatoren
van evenementen in Den Helder geïnformeerd middels een brief.

De AERIUS-rekentool dient te worden gebruikt wanneer niet valt uit te sluiten dat stikstofdepositie
zal plaatsvinden in Natura 2000 gebieden. Als richtlijn wordt een afstand aangehouden van 25
kilometer tussen bron en effect (Natura 2000 gebied). Aangezien de hele gemeente Den Helder zich
op minder dan 25 kilometer van Natura 2000 gebied bevindt, dienen alle evenementen te worden
getoetst op stikstof.

Evenementenorganisaties dienen zelf deze AERIUS-berekening uit te voeren, maar uiteraard kunnen
zij ook een adviesbureau inschakelen. De kosten van een berekening kunnen variëren tussen de 500
en 1500 euro, echter bij de onderbouwing middels een rapportage kunnen de kosten bij grotere
evenementen oplopen tot in de duizenden euro's.

kennisgenomen hebbende van het volgende:

Dat de coalitie de wens heeft uitgesproken in het akkoord meer evenementen te organiseren binnen
de gemeente is het noodzaak dat het college stappen neemt om organisaties die iets willen
organiseren te ondersteunen op zo veel mogelijk vlakken waar hij dit kan.



Een van die vlakken is het stikstofbeleid, opgelegd door de provincie en uitgevoerd door de
Omgevingsdienst voor evenementen.

En waarbij de hoge raad op korte termijn uitspraak gaat doen en er een grote kans bestaat dat de
vrijstelling van opbouw- en afbouwfase verdwijnt is deze zorg nog groter.

Dat lokale evenementen die geen bezoek van buitenaf de gemeente trekken en niet meer
bewegingen veroorzaken in het gebied dan bijvoorbeeld winkelend publiek nooit voor extra schade
kunnen zorgen aan de natuur middels stikstof.

Persbericht gemeente Den Helder

Evenementensubsidie 2023 aanvragen?

Het kan tot 1 oktober 2022. Wie volgendjaar een evenement ofpublieksactiviteit in Den Helder wil
organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig heeft, kan bij de gemeente een financiële
bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2022 bij de
gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een
grotere kans op een bijdrage in de kosten.

Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie staat hoe men evenementensubsidie kan aanvragen.
Daar staan ook de 'Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' en de bijbehorende nadere
regels. Vanaf 1 september 2022 kan men de evenementensubsidie aanvragen. Wethouder Fotigui
Camara: 'Veel organisatoren van evenementen hebben het niet makkelijk gehad, de afgelopen
periode. Voor het jaar 2023 is ruim€ 150.000 beschikbaar om evenementen financieel te steunen. Ik
hoop dat we volgendjaar weer veel mooie evenementen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen
tegemoet kunnen zien.'

De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om
nieuwe evenementen of activiteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme-, techniek
of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen
ofpublieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten
plaatsvinden ervan.

overwegende dat:

evenementen op basis van vrijwilligers of zonder winstoogmerk, (bv. intocht sinterklaas,
pleinfeesten, kermis, MMM challenge, koningsdag activiteiten, carnaval en vele andere
evenementen) ook een vergunning moeten aanvragen. Bij deze vergunning kan om een Aerius
berekening gevraagd worden, waarvan de kosten in de honderden euro's, dan wel duizenden euro's
kunnen lopen, afhankelijk van de eis.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders het volgende:

1. de evenementen die al georganiseerd werden voordat Natura 2000 gebiedenzijn
aangewezen en die zijnvrijgesteld omdat dit juridisch wordtgezien als regulier gebruik in
kaart te brengen;

2. voor locaties die voor evenementen regelmatig gebruikt worden onderbouwde kaders op te
laten stellen en een proefberekening te laten maken wat er maximaal mogelijk is. En zo dus
kaders te stellen welke evenementen er dus doorgang kunnen vinden zonder aanvullende
berekening vanuit deze organisaties. Deze locaties en evenementen zijn bekend bij de



gemeente. Deze kadergebieden helpen huidige organisatoren zodat zij deze berekening en
dus de kosten niet hoeven te betalen om deze uit te voeren omdat de uitstoot al vast is
gelegd binnen de door de gemeente gestelde kaders;

3. voor evenementen die worden georganiseerd die buiten punt 2 vallen de mogelijkheid te
creëren dat de kosten voor het laten maken van een berekening en/of rapportage kunnen
worden ingediend als extra gemeentelijke subsidieaanvraag die buiten de reguliere
aanvraagtermijn wordt behandeld en verstrekt;

4. een-loket,tefaciliteren waar deze organisaties terecht kunnen om deze berekening te laten
uitvoeren; ASP P04] rl€ E G€nel pk 6R'$AT1

5. een rekentool beschikbaar te stellen die organisaties kunnen gebruiken om zelf de
berekening uit te laten voeren bij een aanvraag van een vergunning die stelt dat het
evenement is vrijgesteld van aanvullend onderzoek of onderbouwing;

6. voor de periode 2023-2026 binnen het reguliere budget voor evenementen ad € 150.000, 
een bedrag van € 15.000,- te bestemmen voor ondersteuning bij vergunningaanvragen
inclusief de Aerius-modelberekening voor evenementen waarbij deze eis wordt gesteld.
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