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bestuurlijke zaken en middelen d.d. 14 maart 2017
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d.d. 28 maart 2017

Onderwerp:
Uitbreiding sanitaire voorzieningen tijdens evenementen
Samenvatting
Gemeente Brielle kent jaarlijks een aantal grote evenementen in de binnenstad. Deze
evenementen hebben een regionale uitstraling en trekken ook veel bezoekers van buiten Brielle.
Met name na de 1-Aprilviering en na het evenement Brielle Blues komen er veel klachten van
politie en omwonenden over bezoekers die hun natuurlijke behoefte op de openbare weg doen,
het zogenoemde wildplassen. Dit heeft, naast onwenselijke hygiënische aspecten, een zodanige
omvang dat het voor de politie niet mogelijk is om hierop effectief en afdoende te handhaven. Dit
is dan ook direct van invloed op de openbare orde.
Bij grote drukte blijkt de capaciteit van de sanitaire voorzieningen in de reguliere horeca in de
binnenstad onvoldoende.
Maatregelen welke noodzakelijk zijn in het kader van de openbare orde en veiligheid zijn voor
een groot gedeelte voor verantwoordelijkheid van een organisatie die een evenement wil
organiseren (bv creëren parkeergelegenheid, extra sanitaire voorzieningen, EHBO, beveiliging
etc.) Gemeente Brielle faciliteert echter een aantal belangrijke evenementen, waaronder de
jaarlijkse 1-Aprilviering en Brielle Blues met onder meer het plaatsen van extra mobiele
toiletvoorzieningen.
Ondanks dat blijkt het totaal aantal sanitaire voorzieningen onvoldoende wat resulteert in het
bovenstaande ongewenste effect. Klachten hierover nemen jaarlijks toe.
Ook tijdens de intocht van Sint Nicolaas in Brielle is het noodzakelijk gebleken om, door grote
drukte, extra toiletvoorzieningen bij te plaatsen bovenop wat andere jaren door gemeente Brielle
is gefaciliteerd.
Om dit te proberen tegen te gaan of dit tenminste aanzienlijk terug te brengen, lijkt het
noodzakelijk om, bovenop de gebruikelijke facilitering, voor genoemde evenementen structureel
extra sanitaire voorzieningen te plaatsen.
De facilitering van evenementen door gemeente Brielle, waaronder het huren van mobiele
toiletunits, wordt bekostigd uit de post Volksfeesten.
Indien het college instemt met het plaatsen van extra sanitaire voorzieningen zal dit gevolgen
hebben voor de begroting van deze post.
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Gevraagde beslissing commissie:
De raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de
taakveldenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2017.

Gevraagde beslissing Raad:
Akkoord te gaan met de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de
taakveldenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2017.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Uitbreiding sanitaire voorzieningen tijdens evenementen

1.

Inleiding

Tijdens de evaluatie van de evenementen 1-Aprilviering en Brielle Blues werd door de
politie, maar ook door diverse bewoners van de binnenstad bij de gemeente gemeld dat er
sprake was van grote hoeveelheid bezoekers die, tijdens de evenementen, hun natuurlijke
behoefte op de openbare weg deden, het zogenoemde wildplassen.
Tijdens deze evenementen zijn zowel overdag als ’s avonds veel mensen aanwezig in de
binnenstad van Brielle. Naast het bijwonen van de verschillende spelonderdelen en
muziekoptredens tijdens de 1-Aprilviering en Brielle Blues houden veel bezoekers zich ook
op rond de horecagelegenheden in de binnenstad. De sanitaire voorzieningen van deze
horecagelegenheden zijn niet berekend op een dermate groot aantal bezoekers.
Maatregelen welke noodzakelijk zijn in het kader van de openbare orde en veiligheid zijn
voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van een organisatie die een evenement
wil organiseren (bv creëren parkeergelegenheid, extra sanitaire voorzieningen, EHBO,
beveiliging etc.) Gemeente Brielle faciliteert echter een aantal belangrijke evenementen,
waaronder de jaarlijkse 1-Aprilviering en Brielle Blues met onder meer het plaatsen van
extra mobiele toiletvoorzieningen.
Ook is het tijdens de intocht van Sint Nicolaas in 2016 wegens grote drukte noodzakelijk
gebleken extra toiletvoorzieningen te plaatsen, bovenop hetgeen jaarlijks door gemeente
Brielle aan de organisatie wordt gefaciliteerd.
Gemeente Brielle faciliteert de 1-Aprilvereniging, Stichting Brielle Blues en de Brielse
Belangenvereniging, die de intocht van Sint Nicolaas organiseert, onder meer met het
huren en plaatsen van extra sanitaire voorzieningen op vaste plaatsen in de binnenstad.
Na afloop van deze evenementen (1-Aprilviering rond 19:00 uur en Brielle Blues rond
22:00 uur) worden deze voorzieningen verwijderd. Men is dan weer aangewezen op de
sanitaire voorzieningen in de horeca.
Ervaring leert echter dat er dan nog veel mensen in de binnenstad aanwezig zijn, veel
meer dan tijdens een reguliere horeca avond. Gebleken is dat het probleem rondom het
wildplassen zich dan ook vooral ’s avonds voordoet.
Door het grote aantal overtredingen is het voor de politie niet mogelijk om daarop effectief
handhavend op te treden.
Naast de hygiënische aspecten is dit ook van negatieve invloed op het evenement en
daarmee op het imago van de gemeente Brielle. Het is dan ook noodzakelijk maatregelen
te nemen om dit fenomeen tegen te gaan.
Het ligt dan ook voor de hand dat er wordt gekeken om ook gedurende de avond waarop
deze evenementen plaatsvinden voldoende sanitair beschikbaar te hebben wat tot gevolg
heeft dat het aantal mobiele sanitaire punten zal moeten worden uitgebreid.
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2.

Beoogd effect

Tegen gaan van wildplassen uit oogpunt van hygiëne en handhaving van de openbare
orde. Het ter beschikking hebben van voldoende mogelijkheden maakt het voor de politie
eenvoudiger om te handhaven.
Gemeente Brielle stimuleert activiteiten waaronder evenementen in de stad en hanteert
daarbij het uitgangspunt van goed gastheerschap. Het ter beschikking hebben van
voldoende sanitair draagt bij aan dit beleid. Ook in het kader van openbare orde en
veiligheid lijken deze extra maatregelen gepast en beantwoorden aan de wensen van
bewoners en hulpdiensten.
3.

Argumenten

Het onder regie en ook op kosten van gemeente Brielle plaatsen van deze (extra)
voorzieningen maakt dat er bewust kan worden gekozen voor locaties waar deze worden
geplaatst. Daarmee wordt voorkomen dat er overal in de binnenstad (tijdelijke)
voorzieningen worden geplaatst.
Daarnaast dienen er deugdelijke toiletvoorzieningen te worden geplaatst waardoor het
gevaar van vandalisme tot een minimum wordt beperkt.
Door het ter beschikking hebben van voldoende sanitaire voorzieningen zal naar
verwachting het aantal overtredingen sterk afnemen. Hoewel het fenomeen wildplassen
niet definitief is uit te bannen, geeft dit de politie wel meer de mogelijkheden om hierop
effectief te handhaven.
Het plaatsen van meer sanitaire voorzieningen past in het samen met partners ingezette
beleid om te sturen op veiligheids- en openbare orde aspecten tijdens, met name, deze
evenementen maar in het bijzonder de 1-Aprilviering.
4.

Draagvlak en risico’s

Vanuit zowel de politie, de GHOR als door inwoners van de binnenstad wordt
aangedrongen op maatregelen om het wildplassen tegen te gaan.
5.

Aanpak / uitvoering

Het bijplaatsen van twee (2) bemenste sanitair wagens op de Turfkade, naast hetgeen
door gemeente Brielle als gebruikelijk in de binnenstad wordt geplaatst tijdens de
evenementen 1 April en Brielle Blues en de voorzieningen die gelegen zijn in de directe
omgeving van de horeca in de binnenstad ook ’s avonds (in ieder geval tot het einde van
de buitenactiviteiten) beschikbaar te hebben.
Daarnaast een uitbreiding van de toiletvoorziening tijdens de intocht van Sint Nicolaas,
jaarlijks in november.
6.

Communicatie

Zoals vermeld passen deze maatregelen in het beleid dat door de gemeente Brielle in
samenwerking met partners is ingezet om openbare orde problematiek beheersbaar te
houden.
Onderdeel van dit beleid is een intensieve communicatiestrategie. Bezoekers van de
evenementen worden, mede namens de 1-Aprilvereniging en de horeca ondernemers,
geattendeerd op gedragsregels waaronder het gebruik maken van beschikbare sanitaire
voorzieningen. Toiletvoorzieningen, maar ook andere faciliteiten worden op een
plattegrond aangegeven. Gecommuniceerd zal worden dat tegen wildplassen handhavend
zal worden opgetreden.

pag. 4 van 5

Doelstelling is om deze plattegrond aan alle deelnemers en bezoekers van de evenementen
uit te reiken.
7.

Kosten, baten en dekking

Bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte is op basis van huurkosten van diverse toiletunits
in 2016 een raming gemaakt van de extra kosten op jaarbasis.
1-Aprilviering
Plaatsen 2 extra grote toiletwagens (€ 800,- per kar):

€ 1.600,-

Plaatsen 3 extra losse karren (€ 333,- per kar):

€ 1.000,-

Brielle Blues
Plaatsen 2 extra grote toiletwagens (€ 800,- per kar):

€ 1.600,-

Plaatsen 3 extra losse karren (€ 333,- per kar)

€ 1.000,-

Intocht Sint Nicolaas
Plaatsen 1 extra grote toiletwagen (€ 800,- per kar):

€

800,-

_________
€ 6.000,-

Totaal:

Het budget voor volksfeesten (op dit moment € 20.000,-) is niet toereikend om deze extra
kosten te dragen. Voorgesteld wordt om het budget structureel met € 6.000,- te verhogen.

Bijlage(n):






Berekening verwachte kosten
Toelichting wijziging van de Taakveldenraming 2017-2020

bijlagen meezenden
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