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Inleiding
Het Zuid-Limburgse Heuvelland en de Belgische grensstreek staan bekend als de belangrijkste
wielerregio voor fietsend Nederland en België. Vele duizenden bezoekers trekken jaarlijks naar dit
gebied om individueel, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband te fietsen of deel te nemen aan
een van de vele toertochten. Fietsen en wielrennen leveren een belangrijke bijdrage aan de branding
en economie van dit gebied. Maar de toename van het aantal recreatieve wielrenners en het aantal
(on)georganiseerde toertochten kennen ook een keerzijde. Het legt een grote druk op het gebied. De
overlast voor de inwoners van dit gebied, waar ook al vele wandeltochten, rally’s en andere
evenementen plaatsvinden, neemt steeds meer toe. Dit leidt steeds vaker tot ongewenste situaties op
het gebied van verdraagzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners als ook voor de
deelnemers. De balans tussen kosten en baten dreigt verstoord te worden.
Op initiatief van de gemeente Vaals is samen met de gemeenten Valkenburg aan de Geul, GulpenWittem, Voeren, Plombières en Eijsden-Margraten een traject ingezet om te komen tot één
gezamenlijk grensoverschrijdend wielerbeleid in Zuid-Limburg en de euregio. Zij zijn hierin
ondersteund door het Huis voor de Sport Limburg en de Provincie Limburg.
Dit advies is hoofdzakelijk gericht op de organisatie van wielertoertochten, omdat met name deze
tochten de meeste problemen veroorzaken. De ervaren problemen zijn vooral de overlast die de
wielrenners veroorzaken voor de inwoners, de aantasting van de belevingswaarde van rust en
landschap en een toename van de verrommeling van het landschap. Naast deze problematiek brengt
de wielersport ook voordelen met zich mee, zoals de economische spin-off, het sportief (en gezond)
bezig zijn en de algemene promotie en branding van de regio en de gemeenten (zie bijlage 1 voor
artikelen over dit onderwerp).
Het nu voorliggende document is een advies van de 6 deelnemende gemeenten over de aanpak van
grensoverschrijdend wielerbeleid. De aanbevelingen moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van
het cyclotoerisme en de wielertoertochten in het bijzonder. Het beschrijft een aantal aanbevelingen
voor de korte en middellange termijn. Dit document zal als pilot dienen voor een uitgebreidere aanpak
van de problematiek voor heel Zuid-Limburg-, de grensstreek van Belgische Limburg en de Provincie
Luik. Kortom een groot deel van de Euregio Maas Rijn.
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Hoofdstuk 1

Probleemschets

1.1 Opdracht
De besturen van de deelnemende gemeenten hebben de opdracht gegeven om een beleidsadvies op
te stellen over de aanpak van de wielerproblematiek. Dit beleidsadvies moet er toe bijdragen dat de
kwaliteit verbeterd wordt voor het cyclotoerisme en de wielertoertochten. Dit alles ten dienste van de
leefbaarheid, verdraagzaamheid en veiligheid van de inwoners en van de individuele fietsers,
wielrenners en deelnemers van de wedstrijden en wielertoertochten in de regio Zuid-Limburg en de
Euregio.
1.2 Voor- en nadelen
Het beleidsadvies moet ertoe leiden dat er (weer) een balans komt tussen de voordelen die de
wielersport met zich meebrengt en de overlast die met name de inwoners ervaren.
Voordelen:
•

Economische spin-off
Deelnemers aan toertochten komen vaak uit het gehele land en sommige zelfs van buiten
onze landsgrenzen. Velen van hen maken er een dag of weekend weg van om er even tussen
uit te gaan. Naast deelname aan de toertocht wordt er dan ook geld besteed aan
overnachtingen, horeca en het bezoeken van attracties/winkels. De twee grootste toertochten
hebben in het verleden onderzoek gedaan naar de economische spin-off van hun
evenementen.
Limburgse Mooiste heeft in samenwerking met Hogeschool Zuyd en VVV Zuid- Limburg een
onderzoek gedaan naar de economische spin-off. In 2010 bedroeg deze spin-off voor de regio
5 mln. euro. Er werden bijna 15.000 overnachtingen geboekt en 2.200 deelnemers koppelden
1
zelfs een korte vakantie in Zuid-Limburg aan het evenement .
In 2008 is onderzoek gedaan naar de economische spin-off van de Amstel Gold Race
toerversie en wegwedstrijd Amstel Gold Race. Hieruit bleek een regionale economische spin2
off van 16 mln. euro te zijn gerealiseerd . Mede door de combinatie van toertocht en de
wedstrijd voor profs maken veel gasten gebruik van horecagelegenheden en blijven
overnachten in hotels, pensions of op campings. Door de komst van 365 dagen Amstel Gold
Race is de verwachting dat de spin-off (nog) groter wordt.
Onderzoek naar de economische spin-off in Belgisch Limburg is vooralsnog bij de
samenstellers niet bekend.

1
2

•

Algemene promotie en branding als regio en als gemeente
Limburg en in het bijzonder het Heuvelland en de aangrenzende Belgische grensstreek
worden momenteel in één adem genoemd met wielrennen. De wielerevenementen hebben
een positieve invloed op het toerisme. De evenementen worden voluit gepromoot op radio, TV
(vaak vanuit helikopters), kranten en het internet. Daarbij wordt de omgeving nadrukkelijk
onder de aandacht gebracht.

•

Sportief bezig zijn
De diverse wielerevenementen hebben een stimulerende werking en sportieve uitstraling. Men
wordt uitgedaagd bepaalde prestaties neer te zetten welke gezondheidsbevorderend zijn.
Daarmee wordt een actieve bijdrage gegeven aan het welzijn en de gezondheid van de
inwoners. Ook topsport evenementen dragen hieraan bij. Een renner die grootse prestaties

Bron: jaarverslag 2010 Limburgs Mooiste
Bron: jaarverslag 2008 Amstel Gold Race
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neerzet wordt gewaardeerd en heeft een voorbeeldfunctie. Veel fietsers willen zich
identificeren met deze renners en trachten prestaties te evenaren.
Nadelen:
•

Overlast
Inwoners, maar ook ondernemers en (niet-wieler) toeristen ervaren overlast. De overlast voor
een doorkomst gemeente verschilt van de overlast van een start-finish gemeente.
Gevoelsmatig is het maximum (qua aantal wielertochten) bereikt. Bewoners en ondernemers
worden beperkt in hun mobiliteit binnen de eigen gemeente doordat wegen overvol en soms
zelfs afgesloten worden. Tevens is er ten tijde van het evenement beperkte
parkeergelegenheid doordat deze plaatsen zijn ingenomen door wielertoeristen. Naast de
renners zorgen de volgers en/of familie van de renners ook voor overlast, zoals
parkeeroverlast bij pleisterplaatsen. Hierbij dient te worden aangetekend dat het aantal politie
aangiftes en het aantal officiële klachten bij de gemeente minimaal is.

•

Beleving van de rust en het landschap
De inwoners van de gemeenten waar toertochten worden verreden, hebben steeds vaker te
maken met drukte door de vele duizenden wielertoeristen die gebruik maken van de openbare
weg. De routes lopen daarbij hoofdzakelijk door het buitengebied. Dit veroorzaakt veel
(geluids)overlast en vertraging in dit gebied, waardoor de leefbaarheid en de beleving van de
rust in het landschap onder druk komen te staan. Ook kan het gevaarlijke situaties opleveren
omdat wielrenners zich vaak niet aan de regels houden. De inzet van verkeersregelaars
voorkomen deze situaties in de meeste gevallen niet.

•

Verrommeling van het landschap
Inwoners hebben last van rondslingerend vuil. Veel wielrenners gooien vaak papier en plastic
weg. Dit komt regelmatig in tuinen van bewoners en in het landschap terecht. Ook de
aanwezigheid van grote groepen wielrenners gedurende een groot gedeelte van de dag en de
inrichting van pleisterplaatsen verstoren het ‘beeld’ van het landschap.

•

Tolerantie/verdraagzaamheid
De tolerantie/verdraagzaamheid van de burgers ten opzichte van de wielrenners neemt
gestaag af. Dit komt niet alleen door de eerder genoemde nadelen, maar ook door gedrag van
wielrenners die zich niet aan de verkeersregels houden (bijvoorbeeld het niet gebruiken van
het aanwezige fietspad, met meer dan twee wielrenners naast elkaar rijden en (in Nederland)
het gebruik van volgwagens). Het toenemend aantal renners zorgt voor een toename van
afwijkend gedrag.

5

Hoofdstuk 2

Kaders en uitgangspunten

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende wielerdefinities besproken en worden de uitgangspunten
benoemd waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van het adviesdocument.
Op basis van een inventarisatie onder de 6 gemeenten zijn diverse onderwerpen nader belicht. Deze
worden in dit hoofdstuk uiteengezet.
2.2 Categorieën wieleractiviteiten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen diverse wielerwedstrijden en toertochten. Daarbij wordt niet
alleen gekeken of een evenement een wedstrijd of toertocht is, maar ook wat voor impact deze heeft.
Bij het uitwerken van het grensoverschrijdend wielerbeleid is er gekeken naar de verschillende
disciplines van de wielersport. Hierbij zijn de volgende 4 onderdelen genoemd:
•
•
•
•

Wielerwedstrijd
Georganiseerde toertocht
Ongeorganiseerde toertocht
Cyclotoerisme

Om duidelijkheid te verschaffen wat het verschil is tussen een wedstrijd, toertocht en cyclotoerisme
zijn de volgende definities vastgesteld:
Definitie Wielerwedstrijd:
‘Wedstrijd waarbij de deelnemers met een fiets zo snel mogelijk een bepaald afgesloten
parcours moeten afleggen en er een winnaar uitgeroepen wordt’.
Definitie Toertocht zonder tijdsmeting:
‘Wieleractiviteit waarbij deelnemers met een fiets een bepaald parcours moeten afleggen dat
openbaar is, waarbij geen winnaar uitgeroepen wordt, waarbij deelnemers zich aan
Nederlandse en Belgische verkeersregels dienen te houden en waarbij geen (tussentijdse)
tijdmeting plaatsvindt’.
Definitie Toertocht met (tussentijds) tijdsmeting:
‘Wieleractiviteit waarbij deelnemers met een fiets een bepaald parcours moeten afleggen dat
openbaar is, waarbij geen winnaar uitgeroepen wordt, waarbij deelnemers zich aan de
Nederlandse en Belgische verkeersregels dienen te houden en waarbij (tussentijdse)
tijdmeting plaatsvindt’.
Definitie Cyclotoerisme:
‘Recreatieve fietsers die dagdagelijks alleen of in kleinschalig groepsverband (maximaal 100
personen) een, al dan niet vooraf georganiseerde route, fietsen’.
2.3 Uitzonderingen wielerbeleid
Een aantal wedstrijden (en bijbehorende nevenactiviteiten waaronder mogelijk toertochten) valt buiten
het grensoverschrijdend wielerbeleid, te weten:
•
•
•
•

Vuelta d’Espagna (Ronde van Spanje)
Giro d’Italia (Ronde van Italië)
Tour de France (Ronde van Frankrijk)
WK Wielrennen

Voor deze wedstrijden dient een uitzondering gemaakt te worden vanwege hun incidentele karakter
en mondiale uitstraling voor de gemeenten en (Eu)regio.
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2.4 Hoeveelheid
Om feitelijk te onderbouwen hoe groot de impact van de wieleractiviteiten daadwerkelijk is, is een
inventarisatie gemaakt van de wedstrijden en toertochten. Hieruit is gebleken dat in het jaar 2011 zo’n
60 wieleractiviteiten (zie bijlage 2) in het gebied hebben plaatsgevonden. Dit zijn alleen de
aangemelde en georganiseerde wedstrijden en toertochten. Wat opvalt, is dat er slechts 3 van de 60
activiteiten op dezelfde dag door het totale gebied van de deelnemende gemeenten kwamen.

2.5 Gemeenschappelijk beleid
Verder is gebleken dat de grootste problemen worden veroorzaakt door de toertochten en niet zo zeer
door de wedstrijden. Het advies richt zich dan ook in eerste instantie op de toertochten.
Op basis van de eerste scan binnen de deelnemende gemeenten is het nog niet mogelijk om nu al
gemeenschappelijk beleid te voeren. Tevens is er nog onvoldoende zicht op de kosten/baten van het
wielrennen. Dit document is dan ook een adviesdocument en nog geen beleidsdocument.

2.6 Criteria vergunningverlening
Een van de grootste struikelblokken is het feit dat er geen uniforme aanpak is binnen de 6 gemeenten.
Zo zijn er gemeenten die geen vergunning vragen, gemeenten die een meldingsplicht hanteren en
gemeenten die wel een vergunning vragen. Ook het aantal deelnemers speelt hierbij een rol.
Sommige gemeenten stellen al verplichtingen vanaf 200 deelnemers, terwijl dit bij anderen vanaf 500
personen is.

2.7 Afstemming en coördinatie
Binnen de gemeenten ontbreekt het vaker aan afstemming tussen de onderlinge afdelingen die een
rol spelen bij de organisatie van wielertochten. Daarnaast vindt er geen structureel overleg plaats
tussen de gemeenten onderling. De organisatoren van de wielertochten zelf zijn eveneens nog nooit
bij elkaar geweest om overleg te voeren over de problematiek en de toekomst van de wielertochten.

2.8 Handreiking Aanpak Evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden, die daarmee de Brandweerwet
1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen
en zware ongevallen (Wrzo) heeft vervangen. Op basis van deze wet is in juni 2011 de ‘Handreiking
Aanpak Evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg’ vastgesteld.
Deze handreiking evenementen heeft een faciliterende functie voor de gemeenten en hulpdiensten bij
de uitvoering van het (lokaal) evenementenbeleid. Het betreft de regionaal gemaakte procedures en
afspraken voor organisatoren, gemeenten en hulpdiensten in Zuid-Limburg voor het houden van
evenementen. Hoewel de handreiking niet specifiek van toepassing is op toertochten zal er bij de
uitvoering wel degelijk rekening mee gehouden worden.
2.8 Provincie Limburg (NL en B)
Wielrennen is een van de belangrijkste speerpuntsporten van de Nederlandse Provincie Limburg. In
het kader van de campagne Olympische Spelen 2028 heeft men de ambitie uitgesproken om het
wielrennen in Limburg te organiseren. Naast de sportieve motieven is deze ambitie ook gebaseerd op
de economische spin-off en branding van Zuid-Limburg en de euregio. Naast de internationale
wedstrijden spelen cyclotoerisme, toertochten en sportstimulering in het algemeen een belangrijke rol.
De gouverneurs van beide Limburgen, de burgemeester van Voeren, de organisatoren van Limburgs
Mooiste en Amstel Gold Race en Huis voor de Sport Limburg zijn op verzoek van voormalig
gouverneur Frissen medio 2011 bij elkaar geweest om van gedachten te wisselen over de
grensoverschrijdende problematiek. Naar aanleiding hiervan is de vraag neergelegd bij Huis voor de
Sport Limburg om de coördinatie te voeren voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek
waarbij ook de Provincie Luik betrokken moet worden. Afgesproken is dat dit advies als basis zal
dienen voor de toekomstige aanpak op Zuid-Limburgse en euregionale schaal.
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2.9 Provincie Luik
De Provincie Luik is bij deze fase nog niet betrokken. Het verdient uiteraard wel aanbeveling om de
Provincie en betreffende gemeenten in het vervolgtraject mee te nemen. De Provincie Luik hanteert
een uniform aanvraagformulier (Cahier des Charges) voor de vergunningverlening ten behoeve van
de organisatie van wielertoertochten. Dit formulier omvat voorschiften en een ongelimiteerde lijst van
maatregelen en informatie waaraan de organisatie zich dient te houden, ten einde een optimaal
verloop van de fietstocht te garanderen met inachtneming en naleving van de openbare orde. Nietnaleving van de voorschriften kan resulteren in het niet verstrekken van de benodigde vergunning ten
behoeve van de fietstocht. Dit aanvraagformulier kan een voorbeeld voor de grensoverschrijdende
aanpak zijn.
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Hoofdstuk 3 Huidige versus gewenste situatie
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de huidige situatie bij de verschillende aandachtspunten en
worden in de gewenste situatie oplossingsrichtingen aangedragen.

3.2 Organisatie
Huidige situatie:
Op dit moment hanteert elke gemeente ander beleid. Organisatoren van toertochten moeten voor een
vergunning vele (verschillende) aanvragen indienen, met verschillende termijn en verschillende
voorwaarden c.q. criteria. De looptijden bij de gemeenten verschillen en afstemming tussen
gemeenten onderling is er niet of nauwelijks. Voor wedstrijden zijn de regels wel eenduidig en duidelijk
(zie 3.3 vergunningverlening).
Gewenste situatie
• Er komt 1 coördinatiepunt in Zuid-Limburg en 1 coördinatiepunt in Belgisch Limburg waar
organisatoren van toertochten en wielerwedstrijden hun aanvraag moeten indienen. Deze
informatiepunten zullen in de toekomst samen met de Provincie Luik afstemming en
samenwerking zoeken om te komen tot een invulling van een gezamenlijke regie. Uiteraard
behoeft dit verdere uitwerking samen met de 3 Provincies.
• De financiering van het coördinatiepunt zal nader onderzocht en uitgewerkt worden.

3.3 Vergunningverlening
Huidige situatie vergunning toertochten:
Zoals eerder aangegeven (zie 3.2 organisatie) moeten toertochtorganisatoren voor een vergunning
vele (verschillende) aanvragen indienen, met verschillende termijnen en verschillende voorwaarden
c.q. criteria. Ook verschillen de looptijden in afhandeling bij de gemeenten en is er nauwelijks
afstemming tussen gemeenten onderling. De VNG adviseert om in alle gevallen een melding of
evenementenvergunning te vragen, want ook bij een toertocht kunnen immers (net als bij andere
evenementen) verkeersregelaars e.d. nodig zijn.
Huidige situatie vergunning wedstrijden:
Bij wielerwedstrijden door meerdere gemeenten dient er een ontheffing door de Provincie (Nederlands
Limburg, Luik of Belgisch Limburg) verleend te worden. In Nederland is dit geregeld op basis van het
verbod van artikel 10 Wegenverkeerswet 1994. De betreffende gemeenten dienen hiervoor een
verklaring van geen bezwaar af te geven bij de organisator van de wedstrijd. De organisator krijgt op
basis van deze verklaringen van de Provincie de noodzakelijke ontheffing. Hierbij worden veel
zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. (Gaat de wedstrijd slechts
door 1 gemeente dan is het college van B&W van de desbetreffende gemeente de ontheffing- of
3
vergunningverlenende instantie )
Gewenste situatie:
• De melding en/of de vergunningaanvraag dient uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar
bij het coördinatiepunt ingediend te worden. Iedere aanvraag dient volgens hetzelfde format
aangevraagd te worden (zie bijlage 3 voor het voorbeeld Cahier des Charges van de
Provincie Luik).
• Tijdens het gezamenlijk overleg tussen coördinatiepunt en gemeenten worden de aanvragen
3

Activiteiten die alleen binnen 1 gemeente worden verreden vallen buiten dit beleid.
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•

•

en meldingen afgestemd en wordt een advies ten aanzien van de aanvragen gegeven.
Het coördinatiepunt wordt gemandateerd door de deelnemende gemeenten om een
vergunning af te geven aan de organisator van een toertocht (op basis van de verklaringen
van geen bezwaar van de betreffende gemeenten). De vergunningverlening bij wedstrijden
blijft een verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg.
Ten aanzien van de meldings- of vergunningsplicht geldt het volgende schema:

1.
2.
3.
4.

Minimaal aantal
deelnemers
0
100
500
5.000

Maximaal aantal
deelnemers
100
500
5.000
15.000

Meldingsplicht

Evenementenvergunning

X
X
X

Het totaal aantal deelnemers voor het evenement per dag is maatgevend voor de categorie
waarbinnen de toertocht valt. Als een toertocht bijvoorbeeld verschillende lussen bevat
worden de deelnemers aan de verschillende lussen opgeteld. Vindt het evenement
daarentegen gedurende 2 dagen plaats dan tellen de aantallen per dag.
Categorie 1
In de categorie 0 tot 100 deelnemers is geen (aan)melding verplicht bij de gemeente. Ook zal
voor deze categorie geen maximum aantal bepaald worden.
Categorie 2
Vanaf 100 deelnemers moet er melding gemaakt worden zodat gemeenten rekening kunnen
houden met overlast en de evenementenagenda. Bij de verdere uitwerking van dit advies naar
een beleidsdocument zal mogelijk voor categorie 2 een jaarlijks maximum aantal toertochten
bepaald worden. Hiervoor dienen criteria opgesteld te worden om te komen tot een
verantwoorde beslissing. Hierin spelen ondermeer de volgende onderdelen een rol: periode,
tijd, start-, doorkomst- en finishplaats, aantal deelnemers. Deze maxima kunnen per gemeente
verschillen.
Categorie 3 en 4
Bij 500 deelnemers of hoger dient er een evenementenvergunning aangevraagd te worden.
Hoewel de voorwaarden voor categorie 3 en 4 hetzelfde zijn, is er een differentiatie
aangehouden, omdat de overlast en impact bij categorie 4 evenementen het grootst is. Ten
aanzien van categorie 4 wordt het maximum aantal toertochten bepaald op 3 per jaar, zijnde:
- Amstel Gold Race
- Limburgs Mooiste
- Mergel Heuvelland 2-Daagse Toertocht
Nieuwe toertochten zullen worden toegelaten indien één van deze bestaande
wielertoertochten van de kalender verdwijnen.
Het maximaal aantal tochten op jaarbasis bij categorie 3 moet, net als bij categorie 2, nog
bepaald worden in het vervolgtraject.

3.4 Milieu
Huidige situatie:
Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende gemeenten met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor het opruimen van afval en de bewegwijzering/pijlborden na evenementen.
In de ene gemeente is de organisatie verantwoordelijk en in de andere gemeente neemt de gemeente
deze taak op zich. Verder wordt er niet altijd voldoende nagedacht hoe zwerfafval beperkt kan
worden.
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Gewenste Situatie:
• Elke organisator van een toertocht/wedstrijd zorgt na afloop voor een eigen opruimdienst die
het parcours (weg en berm) schoonmaakt. Indien de organisatie dit nalaat worden de kosten
doorberekend aan de organisatie.
• Elke organisator van een toertocht/wedstrijd zorgt binnen 48 uur na einde van de
toertocht/wedstrijd dat alle pijlborden en kabels verwijderd zijn.
• Elke organisator van een toertocht/wedstrijd voert actief beleid op het tegengaan van
zwerfafval. Deelnemers worden hier op gewezen in de reglementen. Bij bevoorradingspunten
wordt het eten en drinken op dusdanige wijze aangereikt dat de kans op zwerfafval klein is. Er
zijn ruim voldoende prullenbakken op het bevoorradingspunt alsmede op de eerste 200 meter
na het bevoorradingspunt.
• Elke organisator van een toertocht/wedstrijd verbindt zich c.q. gaat een samenwerking aan
met een campagne zoals de Stichting Nederland Schoon.
• De evenementen die gebruik maken van de bos en natuurterreinen in eigendom van de
terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer) krijgen geen toestemming als ze niet werken
4
conform het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature .
• Het provinciaal toetsingskader voor ontheffingen en stiltegebieden dient nageleefd te worden,
waarbij met name omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparaten niet zijn
toegestaan. Een overzicht van de ligging van de Limburgse stiltegebieden is toegevoegd in
bijlage 4.

3.5 Communicatie intern en extern
Huidige situatie:
De interne communicatie bij gemeenten is niet overal hetzelfde of even goed geregeld. Aangezien een
toertocht/wedstrijd raakvlakken heeft met meerdere beleidsterreinen (sport, verkeer, evenementen,
toerisme, vergunningen, ruimtelijke ordening) kan hierdoor miscommunicatie ontstaan.
Niet alle organisatoren van toertochten/wedstrijden communiceren met de bewoners langs de route
waar veel overlast wordt verwacht. Verder is de aandacht die organisatoren aan het gedrag van de
renners besteden verschillend.

Gewenste situatie:
• Elke gemeente stelt 1 contactpersoon aan die intern het aanspreekpunt is voor
toertochten/wedstrijden naar alle collega’s die invloed hebben op een toertocht. Deze
contactpersoon onderhoud het contact met het ‘coördinatiepunt’.
• Elke organisator dient tijdig (minimaal 2 weken van tevoren) de inwoners langs de route te
informeren over de toertocht/wedstrijd middels een brief, flyer of advertentie.
• Gemeenten plaatsen (indien mogelijk) informatie in de gemeentelijke pagina van het huis-aanhuis blad en de gemeentelijke website.
• Er wordt een uniforme gedragscode opgesteld door de organisatoren van toertochten die de
deelnemers voorafgaand aan het evenement verplicht ondertekenen.
• Organisatoren betrekken de campagnes zoals ’ikfietsvriendelijk.nl’ en de Stichting Nederland
Schoon bij hun toertocht/wedstrijd omdat door de inzet van campagnes de tolerantie en
verdraagzaamheid positief beïnvloed worden.

4

Aangezien er jaarlijks talloze sportevenementen in bos en natuurterreinen wordt georganiseerd, hebben de
terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, een uniforme toets in het leven geroepen. Beheerders staan nl. veelal
positief tegenover zulke evenementen, maar natuurgebieden zijn kwetsbaar en er moet rekening gehouden worden met
andere bezoekers en de natuurwetgeving. Voor sportorganisatoren is het niet eenvoudig alle facetten van natuurvriendelijk
organiseren te kennen. Daarom is het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature (www.supportfornature.nl) ontwikkeld.
S(up)port for Nature is gericht op het voorkomen van schade aan de bodem en de natuur, het voorkomen van overlast voor
bezoekers en omwonenden en het bevorderen van de veiligheid van het evenement. Op deze manier wordt samengewerkt
aan een duurzame en verantwoorde manier van het organiseren en beleven van deze sportevenementen.
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3.6 Verkeer en veiligheid
Huidige situatie:
Tussen Vaals en Maastricht is er slechts 1 locatie (tunnel Cadier en Keer) waar men de Rijksweg
veilig kan oversteken. Hierdoor zal er altijd hinder ondervonden blijven worden bij toertochten die aan
beide zijden van de Rijksweg routes hebben lopen.
Daarnaast komt het nog steeds voor dat er enkele dagen voorafgaand aan het evenement nieuw
asfalt (met steentjes) wordt gelegd, zonder dat de organisator hiervan op de hoogte is. Dit kan tot
lastige en onveilige situaties leiden.
5
Enkele toertochtorganisatoren maken gebruik van chips. In het kader van crowdmanagement is dit
een goed systeem en ook bij calamiteiten kan er snel actie ondernomen worden. Het werkt echter ook
onveilige situaties in de hand omdat men hierdoor een ‘wedstrijdelement’ toevoegt en de deelnemers
de verkeersregels niet meer in acht nemen.
Ook zijn er verschillen in regelgeving tussen België en Nederland op het gebied van inzet volgauto’s.
In België bijvoorbeeld moet men van 1 – 15 deelnemers gebruik maken van het fietspad en gelden er
voor groepen vanaf 15 fietsers speciale regels. Zij zijn niet verplicht het fietspad te volgen, op
voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Zij mogen met twee naast elkaar op de rijbaan rijden, maar
mogen wel alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mogen zij niet meer dan
een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in
beslag nemen. Voor groepen vanaf 50 fietsers zijn wegkapiteins en volgauto's verplicht. In Nederland
zijn volgauto’s juist verboden.
Gewenste situatie:
• Wil de euregio uitgroeien tot een wieler- en fietsregio dan dient ook de fietsinfrastructuur als
zodanig ingericht te worden. Het aanleggen van meerdere tunnels langs/onder het traject
Vaals-Maastricht zal de verkeersveiligheid verhogen en zorgen voor minder overlast voor het
overige verkeer. Het ontsluiten van gebieden verhoogt de service aan de fietser en wielrenner.
Tevens kan de aanleg van ‘fietssnelwegen’ in overweging genomen worden.
• Er is goede afstemming binnen iedere gemeente (zie ook 3.5 communicatie) waardoor
onverwachts asfalteren niet meer kan gebeuren. Indien dit wel het geval is, wordt er samen
met de organisator een passende oplossing gezocht.
• Toertochtorganisatoren kunnen gebruik maken van chips, maar alleen in het kader van
crowdmanagement, het maken van foto’s/filmpjes en om deelnemers te informeren.
Tijdsmeting wordt alleen gebruikt indien dit geen extra overlast veroorzaakt. Elke gemeente
bepaalt zelf of zij tussentijdse metingen op haar grondgebied toelaat.
• Alle evenementen (incl. de meldingsplichtige evenementen) worden gemeld aan het
veiligheidsnet en komen op de evenementenkalender (zie 3.7 evenementenkalender).
• Een goede afstemming tussen België en Nederland vindt plaats zodat problemen ten aanzien
van inzet van volgauto’s tijdig ondervangen worden.

3.7 De evenementen-/wielerkalender
Huidige situatie:
Er is momenteel geen centrale evenementen-/wielerkalender waar alle evenementen in het gebied
staan beschreven. De verschillende wielerbonden hebben wel kalenders, maar een duidelijk overzicht
(ook met grensgemeenten) ontbreekt. Daarnaast groeit het aantal deelnemers van de verschillende
toertochten nog steeds en komen er ook nog steeds tochten bij. Ook de aanmeldtermijnen verschillen
waardoor het opstellen van een (wieler)kalender moeilijk is.

5

Crowd control is het in goede banen leiden van grote groepen mensen bij publieksevenementen. De planning vooraf die zich
richt op crowd control heet crowd management.
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Gewenste situatie:
• Er is 1 centraal coördinatiepunt (zie ook 3.2 organisatie) dat alle evenementen in een kalender
verwerkt. In eerste instantie worden alleen de evenementen op wielergebied hierin
opgenomen, maar in de toekomst ook andere evenementen zoals wandeltochten,
hardloopevenementen en autorally’s.
• De organisatoren van toertochten/wedstrijden dienen uiterlijk 1 november van het
voorafgaande jaar hun evenement met datum aan te melden bij het centraal coördinatiepunt.
• Er wordt nauw samengewerkt met het veiligheidsnet en gewerkt volgens de Handreiking
Aanpak Evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

3.8 Toezicht & handhaving
Huidige situatie:
De politie is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de handhaving. De gemeente ondersteunt
middels de inzet van de B.O.A.’s. Na afloop komen eventuele klachten met name bij de gemeente
en/of de organisatie binnen. De politie beschikt over onvoldoende capaciteit om overal te handhaven,
dit zal dus breder opgepakt moeten worden.
Gewenste situatie:
• Er wordt een uniforme gedragscode opgesteld door de organisatoren van toertochten die de
deelnemers voorafgaand aan het evenement verplicht ondertekenen.
• Door het gebruik maken van chips (maar alleen in het kader van crowdmanagement) kunnen
deelnemers die zich niet aan de regels houden getraceerd worden. Deze kunnen vervolgens
op een ’zwarte’ lijst geplaatst worden, waardoor deze ook aan andere wielerevenementen niet
meer kunnen deelnemen. Het opzetten van deze lijst dient te voldoen aan de wet
bescherming persoonsgegevens.
• Na afloop van het evenement volgt een verplichte evaluatie met de organisatoren en de politie
door en op initiatief van het coördinatiepunt. De gemeenten geven hiervoor input.
• Op risicovolle locaties/routes zorgt de organisator van de toertocht in overleg met de
gemeente voor begeleiding door motards en de inzet van verkeersregelaars ten behoeve van
het goed laten doorstromen van verkeer en het waarborgen van de veiligheid. Denk hierbij
aan het aanstellingsbesluit verkeersregelaars (zie bijlage 5).
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Hoofdstuk 4

Advies

Samengevat wordt het volgende advies uitgebracht:
•

•
•

•
•

•

Er komt 1 coördinatiepunt in Zuid-Limburg en 1 coördinatiepunt in Belgisch Limburg waar
organisatoren van toertochten en wielerwedstrijden hun aanvraag moeten indienen. Deze
informatiepunten zullen in de toekomst samen met de Provincie Luik afstemming en
samenwerking zoeken om te komen tot een invulling van een gezamenlijke regie. Uiteraard
behoeft dit verdere uitwerking samen met de 3 Provincies.
De financiering van het coördinatiepunt zal nader onderzocht en uitgewerkt worden.
De melding en/of de vergunningaanvraag dient uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar
bij het coördinatiepunt ingediend te worden. Iedere aanvraag dient volgens hetzelfde format
aangevraagd te worden (zie bijlage 3 voor het voorbeeld Cahier des Charges van de
Provincie Luik).
Tijdens het gezamenlijk overleg tussen coördinatiepunt en gemeenten worden de aanvragen
en meldingen afgestemd en wordt een advies ten aanzien van de aanvragen gegeven.
Het coördinatiepunt wordt gemandateerd door de deelnemende gemeenten om een
vergunning af te geven aan de organisator van een toertocht (op basis van de verklaringen
van geen bezwaar van de betreffende gemeenten). De vergunningverlening bij wedstrijden
blijft een verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg.
Ten aanzien van de meldings- of vergunningsplicht geldt het volgende schema:

1.
2.
3.
4.
•

•
•

•
•

•

•

•

Minimaal aantal
deelnemers
0
100
500
5.000

Maximaal aantal
deelnemers
100
500
5.000
15.000

Meldingsplicht

Evenementenvergunning

X
X
X

Elke organisator van een toertocht/wedstrijd zorgt na afloop voor een eigen opruimdienst die
het parcours (weg en berm) schoonmaakt. Indien de organisatie dit nalaat worden de kosten
doorberekend aan de organisatie.
Elke organisator van een toertocht/wedstrijd zorgt binnen 48 uur na einde van de
toertocht/wedstrijd dat alle pijlborden en kabels verwijderd zijn.
Elke organisator van een toertocht/wedstrijd voert actief beleid op het tegengaan van
zwerfafval. Deelnemers worden hier op gewezen in de reglementen. Bij bevoorradingspunten
wordt het eten en drinken op dusdanige wijze aangereikt dat de kans op zwerfafval klein is. Er
zijn ruim voldoende prullenbakken op het bevoorradingspunt alsmede op de eerste 200 meter
na het bevoorradingspunt.
Elke organisator van een toertocht/wedstrijd verbindt zich c.q. gaat een samenwerking aan
met een campagne zoals de Stichting Nederland Schoon.
De evenementen die gebruik maken van de bos en natuurterreinen in eigendom van de
terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer) krijgen geen toestemming als ze niet werken
conform het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature.
Het provinciaal toetsingskader voor ontheffingen en stiltegebieden dient nageleefd te worden,
waarbij met name omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparaten niet zijn
toegestaan.
Wil de euregio uitgroeien tot een wieler- en fietsregio dan dient ook de fietsinfrastructuur als
zodanig ingericht te worden. Het aanleggen van meerdere tunnels langs/onder het traject
Vaals-Maastricht zal de verkeersveiligheid verhogen en zorgen voor minder overlast voor het
overige verkeer. Het ontsluiten van gebieden verhoogt de service aan de fietser en wielrenner.
Tevens kan de aanleg van ‘fietssnelwegen’ in overweging genomen worden.
Er is goede afstemming binnen iedere gemeente waardoor onverwachts asfalteren niet meer
kan gebeuren. Indien dit wel het geval is, wordt er samen met de organisator een passende
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•

•
•
•
•
•

•

oplossing gezocht.
Toertochtorganisatoren kunnen gebruik maken van chips, maar alleen in het kader van
crowdmanagement, het maken van foto’s/filmpjes en om deelnemers te informeren.
Tijdsmeting wordt alleen gebruikt indien dit geen extra overlast veroorzaakt. Elke gemeente
bepaalt zelf of zij tussentijdse metingen op haar grondgebied toelaat. Door het gebruik maken
van chips kunnen deelnemers die zich niet aan de regels houden getraceerd worden. Deze
kunnen vervolgens op een ’zwarte’ lijst geplaatst worden, waardoor deze ook aan andere
wielerevenementen niet meer kunnen deelnemen.
Alle evenementen (incl. de meldingsplichtige evenementen) worden gemeld aan het
veiligheidsnet en komen op de evenementenkalender.
Er wordt nauw samengewerkt met het veiligheidsnet en gewerkt volgens de Handreiking
Aanpak Evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Een goede afstemming tussen België en Nederland vindt plaats zodat problemen ten aanzien
van inzet van volgauto’s tijdig ondervangen worden.
Er wordt een uniforme gedragscode opgesteld door de organisatoren van toertochten die de
deelnemers voorafgaand aan het evenement verplicht ondertekenen.
Op risicovolle locaties/routes zorgt de organisator van de toertocht in overleg met de
gemeente voor begeleiding door motards en de inzet van verkeersregelaars ten behoeve van
het goed laten doorstromen van verkeer en het waarborgen van de veiligheid.
Na afloop van het evenement volgt een verplichte evaluatie met de organisatoren en de politie
door en op initiatief van het coördinatiepunt. De gemeenten geven hiervoor input.
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Hoofdstuk 5 Planning
Het jaar 2012 wordt gezien als een overgangsjaar om op een verantwoorde wijze toe te werken naar
de gewenste situatie. Dit advies dient in 2012 verder uitgewerkt te worden tot een beleid- en
uitvoeringsdocument om vervolgens in 2013 in uitvoering gebracht te worden. In 2013 moet de
gewenste situatie operationeel zijn. Eind 2013 kan deze aanpak geëvalueerd worden.
Dit advies geldt in eerste instantie voor de 6 deelnemende gemeenten en wordt als input gebruikt voor
de bredere uitrol op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal. In 2012 zal medewerking verleend
worden aan de toertochten en wedstrijden die in het verleden, zonder problemen, door de 6
gemeenten zijn verreden.
Acties 2012
1. Aanvragen verlopen nog per individuele gemeente.
2. Uitwerken van het grensoverschrijdend wielercoördinatiepunt. Welke taken horen bij het punt?
Denk hierbij aan vergunningverlening, evaluatie, vullen wielerkalender, aanspreekpunt voor
gemeenten en organisatoren op het gebied van wielerevenementen. Hoe ziet de
financieringsstructuur eruit? Waar wordt dit punt onder gebracht?
3. Als voorloper van het coördinatiepunt zal begin november 2012, de procedure conform het
model Cahier des Charges, opgestart worden. Dit heeft tot doel om voor 1 januari 2013 te
komen tot het invullen van een wielerkalender met het gewenste spreidingsbeleid. Tevens
kunnen op basis hiervan afspraken gemaakt over o.a. de onderwerpen milieu, veiligheid en
communicatie.
4. De toertochtorganisatoren zullen één gezamenlijk gedragsreglement gaan opstellen en
hanteren, die de deelnemers voorafgaand aan het evenement verplicht ondertekenen.
Deelnemers die zich ernstig misdragen worden voor volgende jaren uitgesloten van alle
wielertoertochten en komen op een zwarte lijst.
5. De 6 deelnemende gemeenten en de organisatoren van de wielertoertochten zullen zich
maximaal inspannen om de evenementen op een goede manier te laten verlopen.
6. De organisatoren van de wielertoertochten zullen een evaluatieformulier verspreiden onder de
deelnemers om zodoende ook voldoende input te krijgen in het belang van de verdere
doorontwikkeling van het grensoverschrijdend wielerbeleid.
Acties 2013
1. Uitbreiden van de aanpak op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal in nauwe samenwerking
met de:
• Provincie Nederlands Limburg,
• Provincie Belgisch Limburg en Provincie Luik
• Overige gemeenten in Zuid Limburg en Belgische grensstreek
2. Het verder uitwerken van één uniform aanvraagformulier conform bijvoorbeeld het model van
het Cahiers des Charges.
3. In nauw overleg met het Veiligheidnetwerk Zuid-Limburg en de Provincies wordt gewerkt aan
een eenduidige vergunningverlening en meldingsplicht.
4. Uitvoeren van een onderzoek onder de inwoners, bedrijfsleven, bestuurders en toeristen over
wielersport als input voor verdere doorontwikkeling van het grensoverschrijdend wielerbeleid.
Dit is noodzakelijk voor de bewustwording van alle belanghebbenden ten aanzien van de
toekomst van het wielrennen in deze regio.
5. Inzetten van structurele campagnes in het kader van verdraagzaamheid, respect en veiligheid
en promotie van deze unieke regio.
Lange termijn/2015 e.v.
1. Mogelijke uitbreiding van het coördinatiepunt naar andere sport- en beweegevenementen.
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Bijlage 1 Artikelen
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Bijlage 2

Overzicht wieleractiviteiten 2011

Wedstrijd
(W)
Toertocht
Datum Naam evenement
(T)
9-1-2011 Specialized MTB Tourtocht
T
19-1-2011 Internationale Cyclo Cross
W
27-3-2011 Ronde van de Cauberg
T
27-3-2011 Parkhotel Rooding Hills Classic
W
2-4-2011 Hel van het Mergelland
W
3-4-2011 Hel van het Mergelland
T
9-4-2011 37e Omloop van de Voerstreek
T
16-4-2011 Amstel Gold Race toertocht
T
17-4-2011 Amstel Gold Race
W
17-4-2011 Royal Club Cycliste Aubel
T
23-4-2011 De Vlijtige Trappers
T
24-4-2011 Klimmen-B-Klimmen
T
25-4-2011 Jeugdwielercriterium Eijsden
W
30-4-2011 Brandweer Bilzen-Voeren
T
7-5-2011 RC-Dorff e.V. Radsport
T
8-5-2011 Omloop van Margraten
W
13-5-2011 Servatius Wandel- en fietstocht
T
14-5-2011 Cyclo Sprint Classic
T
15-5-2011 Grenslandklassieker
T
15-5-2011 Hel van Voerendaal
W
21-5-2011 Olympia´s Tour
W
14-5-2011 Cyclo sprint
T
21-5-2011 St Hadelin (school)
T
28-5-2011 Vaalserberg Challenge
W
28/29-5-2011 Klimcriterium Broekhem
W
29-5-211 Velo Club La Calamine
W
2-6-2011 Steven Rooks
T
5-6-2011 Ronde van Limburg
W
7-6-2011 Koninklijke militaire School
T
7t/m10-6-2011 Heuvelland fiets 4 daagse
T
11-6-2011 Kleeberg cycling classic
W
17-6-2011 Ster ZLM toer
W
18-6-2011 Doorkomst Essent wielertocht
T
25-6-2011 Limburgs Mooiste
T
16/-17-7-2011 NK Mountainbike
W
17-7-2011 Ronde van Luik
W
17-7-2011 Omloop Schin op Geul
W
18-7-2011 Tour de la Province de Liège
W

Voeren

x
x
x
x

x
x

Gulpen
Eijsden
Wittem Vaals Margraten Valkenburg Plombières
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
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Datum
29-7-2011
30-7-2011
14-8-2011
19-8-2011
20/21-8-2011
27-8-2011
27-8-2011
27-8-2011
1-9-2011
2-9-211
3-9-2011
4-9-2011
10-9-2011
11-9-2011
14-9-2011
30-8-2011
16/17-9-2011
17/18 9-2011
25-9-2011
25-9-2011
2-10-2011
9-10-2011
21/22-10-2011
6-11-2011

Naam evenement
Liège-La-Gleize
Omloop van de stuwmeren
Eneco tour
Jeugdherberg
Top Cauberg Challenge
ODS Classic
ING Classic
Karsten Kroon Classic
Preuvenetour
Rabobank wielerclinic
Cycle for Hope
Tour for Life
Boogie’s extreme
Holland Ladies Tour
Duchenne Heroes
Velo Club Plombières
Promotie orgaandonatie
Mergellandheuvelland 2daagse
VTT Aubel
ATB tocht WTC Grensland
Kopenhagen-Maastricht tocht
Bart Brentjens Challenge
Cauberg Clinic
Fietsclub de bloeiende berg
veldrit

Wedstrijd
(W)
Toertocht
(T)
W
T
W
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
W
T
W
T
T
T
T
T
W+T
T
W

Voeren
x

Gulpen
Eijsden
Wittem Vaals Margraten Valkenburg Plombières
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
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Bijlage 3

Cahier des Charges Provincie Luik

Aanvraagformulier vergunning wielertocht

Voorschriften voor de doorgang van een fietstocht door het grondgebied van de
gemeenten:
Contactgevens:
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Dit aanvraagformulier bevat een ongelimiteerde lijst van maatregelen en
informatie waaraan de organisatie zich dient te houden of die de organisatie aan
de deelnemers moet meegeven, ten einde een optimaal verloop van de fietstocht
te garanderen met inachtneming en naleving van de openbare orde.
Niet-naleving van de voorschriften kan resulteren in het niet verstrekken van de
benodigde vergunning ten behoeve van de fietstocht.
1. organisatie
Naam van de organisatie
Adres
Telefoon
Website
Gegevens van de leidinggevende
Naam, voornaam
Adres
Telefoon
E-mailadres
Gegevens van een contactpersoon
die verantwoordelijk is voor de
beveiliging
naam, voornaam
Adres
Telefoon (mobiel)
Het aantal al georganiseerde
tochten
Het aantal deelnemers aan een
eventuele voorgaande tocht
Het verwachte aantal deelnemers
Afspraken die gemaakt zijn ten
aanzien van de medische hulp
De datum van het evenement en de
tijdsplanning van de tocht
Communicatieplan gemaakt door de
leden van de organisatie, de
veiligheidsdiensten en eerste hulp
De organisator is verplicht aan alle
coördinatievergaderingen deel te
nemen en aan de regels van de
bestuurlijke en politieautoriteiten
te voldoen

2. Route
2.1 De gewenste route weergeven via een routekaart, bovendien een
routebeschrijving.
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2.2 De reeds ingediende of in te dienen aanvragen voor de organisatie van
parkeerplaatsen, parkeerzones, aanwijsborden
2.3 Voor vertrek en aankomst op dezelfde plaats: benodigde parkeerplaatsen in
overeenstemming met het aantal aanmeldingen, benodigde sanitaire
voorzieningen, vuilcontainers/vuilverzamelplaatsen. Faciliteiten voor de
ontvangst en registratie.
2.4 De markering van de route moet zo laat mogelijk door middel van goed
zichtbare bewegwijzeringborden worden aangebracht, die de organisator
binnen 48 uur verwijderd na het einde van het evenement.
3. Route begeleiders
3.1 Volgens instructies van de overheid en politiële autoriteiten dient de
organisator voldoende verkeersregelaars aan te stellen om de veiligheid van
de deelnemers te waarborgen en om het verkeer te reguleren.
3.2 Deze verkeersregelaars dragen zorg dat de deelnemers van het evenement
de verkeersregels naleven. Bij de uitoefening van hun ambt zijn ze uitgerust
in overeenstemming met de bepalingen in de verordening.
3.3 De verkeersregelaars dienen in elk geval en ten minste aanwezig te zijn bij
de oversteek van gevaarlijke kruisingen, spoorwegovergangen en op
kruispunten met verkeerslichten.
3.4 Iedere verkeersregelaar dient gekoppeld te worden aan een specifieke post
(met naam).
3.5 De organisator zorg ervoor dat de taalvaardigheid van de verkeersregelaar
overeenkomt met die van het taalgebied waardoor de route leidt.
4 Deelnemer
1.1 Registratie door de organisator is vereist. De organisator geeft iedere
deelnemer een rugnummer of een fietsnummer.
1.2 De organisator stelt een lijst samen van alle deelnemers die op verzoek van
de politie overhandigd wordt.
1.3 De organisator moet de deelnemers gedetailleerde informatie beschikbaar
stellen die tenminste bevat: soort evenement, gedragsregels, gedetailleerde
beschrijving van de route en beschrijving van de diensten.
1.4 Het programma/technische richtlijnen met betrekking tot de organisatie van
het evenement, bevat tenminste:
- De contactgegevens van de leidinggevenden van de organisatie
- Reglement van het evenement
- Het aantal voorgaande evenementen
- Het aantal deelnemers aan het laatste evenement
- Het verwachte aantal deelnemers of het deelnemerspercentage van het
vorige evenement
- De aard van het evenement
- Een gedetailleerde beschrijving van de route (s) met profiel, afstanden,
catering gebieden, eerste hulp posten en posten voor technische
ondersteuning
- Een beschrijving van de dienstverlening aan de deelnemers
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1.5 Aanspreekpunt: Indien zich meer dan 50 deelnemers als een groep
aangemeld hebben, zijn de contactgegevens van het "aanspreekpunt" en de
volgwagens aangegeven.
5 Milieu
5.1 De organisator moet alle passende maatregelen ter bescherming van het
milieu nemen.
5.2 Na het evenement dient de organisator van de fietstocht de natuur en
omgeving volledig naar de oorspronkelijke staat terug te brengen.
6.Bevoorradingsposten
6.1 De bevoorradingsposten dient men logisch te verspreiden en het aantal
dient aangepast te worden aan de lengte van de route.
6.2 De bevoorradingsposten dienen te worden gemarkeerd.
6.3 Tenminste op elke 50 kilometer dient een bevoorradingspost ingericht te
worden die geleid wordt door een medewerker van de organisatie. Deze
standplaats(en) moet(en) sanitaire voorzieningen alsook vuilverzamelplaatsen
bieden die in verhouding staan tot het aantal deelnemers aan de tour.
6.4 De bevoorradingsposten moeten zich op voldoende afstand van de openbare
weg bevinden, opdat het verkeer niet belemmerd wordt waardoor de fietsers
ongehinderd de tocht verder uit kunnen fietsen.
7. Waarborgsom
7.1 De organisator kan worden gevraagd om een borgsom te voldoen. Deze
borgsom dient een maand voor het evenement op de volgende rekening gestort
te worden………………….
7.2 De hoogte van borgtocht is tot € 1,- per deelnemer en een minimum van €
500.
7.3 Elke betrokken gemeente kan een deel van dit garantiebedrag vorderen.
Het ingehouden bedrag komt overeen met de kosten die voortvloeien uit het
niet naleven van deze beschikking.
7.4 De gemeente dient de aanvraag om een deel van de waarborgsom te
claimen uiterlijk een maand nadat het evenement plaatsgevonden heeft, in. De
verantwoordelijke gemeenteambtenaar informeert de organisator hierover en
beargumenteerd de hoogte van het gevorderde bedrag.
7.5 Elk geschil zal voorgelegd worden aan de rechtbank te ….

23

Bijlage 4 Overzicht stiltegebieden Limburg
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Bijlage 5

Aanstellingbesluit verkeersregelaars
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