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Raadsinformatiebrief 

  
  
Betreft: plan van aanpak in relatie tot de motie evenementen en stikstof 
  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
  
Op 2 november jl. heeft u een motie stikstofberekening evenementenvergunningen (M 9.2) aangenomen. 
Hieronder wordt puntsgewijs uiteengezet op welke wijze aan de motie invulling wordt gegeven. 
 
1. 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;  
 
In samenwerking met de ODNHN wordt een quickscan ontwikkeld. Deze begint met een korte vragenlijst die 
de indiener van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet invullen. Met de antwoorden op deze 
vragen kunnen we vervolgens bepalen welke evenementen een AERIUS berekening moeten uitvoeren en 
welke niet. Indien geen AERIUS berekening hoeft te worden uitgevoerd kan het evenement, voor wat betreft 
stikstof, worden vergund. 
 
2. voor evenementen die worden georganiseerd die buiten punt 1 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; 
 
Zie de uitwerking onder punt 5. 
 
3. een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie te faciliteren waar deze organisaties terecht 
kunnen om deze berekening te laten uitvoeren;  
 
Aanspreekpunt voor de evenementen op gebied van stikstof is de verantwoordelijke beleidsmedewerker. 
Deze begeleidt het proces om te komen tot de quickscan maar voert geen AERIUS berekeningen uit. Dat 
wordt overgelaten aan adviesbureaus, waarvan de kosten door de gemeente worden betaald. 
 
4. 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; 
 
Zie de uitwerking onder punt 1. 
  



zaaknummer: 2022-058552 Pagina 2 van 2 
 
 
 

5. 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 Aeriusmodelberekening 
voor evenementen waarbij deze eis wordt gesteld. 

 
Doordat het proces van de verdeling van het evenementenbudget 2023 al in gang gezet is, is het onwenselijk 
dit budget nu nog met € 15.000 te verlagen. Om die reden stellen we voor om het evenementenbudget 2023 
ongemoeid te laten en de € 15.000 voor de AERIUS berekeningen te dekken uit de reserve Evenementen.  
  
De uitvoering van het plan van aanpak zal in december 2023 worden geëvalueerd.  
 
Den Helder, 13 december 2022. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen 
secretaris 

 
 


